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                 Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 
                 податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...]  
                 или у распону који Комисија сматра одговарајућим  
                 начином заштите, а изостављени подаци ознаком XXX 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65. 
став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), и 
члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије 
за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, број 49/11), одлучујући по пријави 
концентрације број 6/0-02-345/2020-1, коју је дана 13. марта 2020. године поднело 
привредно друштво Petrol Slovenska energetska družba, d.d., са седиштем на адреси 
Dunajska cesta 50, Љубљана, Словенија, преко пуномоћника адвоката Игора 
Петронијевића, Македонска 30, Београд, дана 16.04. 2020. године доноси следеће    
 
 
 

РЕШЕЊЕ 

 

 
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 
стицањем непосредне појединачне контроле привредног друштва Petrol Slovenska 
energetska družba dd, са седиштем на адреси Dunajska cesta 50, Љубљана, Словенија, 
регистарски број 5025796000, над друштвом E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, 
EKONOMIJA, d.o.o., са седиштем на адреси Erjavčeva ulica 24, Нова Горица, Словенија, 
регистарски број  2010593000, куповином  удела. 
 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Petrol Slovenska 
energetska družba dd, уплатио износ од  ХХХ (ХХХ)   евра, дана 16. марта 2020. године на 
рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани износ за издавање 
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Привредно друштво Petrol Slovenska energetska družba dd, са седиштем на адреси Dunajska 
cesta 50, Љубљана, Словенија, регистарски број  5025796000 (у даљем тексту: Petrol или 

 
Р е п уб л и к а  Срб и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 
Број: 6/0-02-345/2020-6 

Датум: 16.04. 2020. године 



2 
 

подносилац пријаве) поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: 
Комисија), дана 13. марта 2020. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације.  
 
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 
проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне од  6. aприла 2020.године, Комисија 
је утврдила да је пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције 
(„Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе 
о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 
05/16).   Доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за 
издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима 
предмета. 
 
На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 
одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом захтеву 
одлучила посебним закључком о заштити података.   
 
 
 
Учесници у концентрацији 

 
Друштво Petrol  је као акционарско друштво крајње матично друштво истоимене групе 
друштава која је претежно активна у области трговине нафтом и нафтним дериватима, на 
подручју југоисточне Европе. (у даљем тексту: Petrol група). Подносилац пријаве је 
Комисији доставио листу зависних друштава Petrol групе, према којој она у Републици 
Србији  поседује следећа активна зависна регистрована друштва: 
 

1. PETROL DOO, са седиштем на адреси Патријарха Димитрија 12в, Београд , 
матични број 17454404,  шифра делатности 4671 (трговина на велико чврстим, 
течним и гасовитим горивима и сличним производима); 

2. BEOGAS DOO, са седиштем на адреси Патријарха Димитрија 12в, Београд, 
матични број 17179322,  шифра делатности 3522 (дистрибуција гасовитих горива 
гасоводом); 

3. Društvo za trgovinu gasovitim gorivima GEOPLIN doo, са седиштем на адреси 
Зеленгорска  1г, Београд, матични број 21099716,  шифра делатности 3523 
(трговина гасовитим горивима преко гасоводне мреже); 

4. TIGAR PETROL DOO, са седиштем на адреси Косовска 17, Београд, матични број 
20482826,  шифра делатности  4690 (неспецијализована трговина на велико); 

5. STH ENERGY DOO, са седиштем на адреси Милоша Великог 52-2/14, Краљево, 
матични број 20630094,  шифра делатности 3511 (производња електричне 
енергије); 

6. PETROL LPG d.o.o., са седиштем на адреси Патријарха Димитрија 12в, Београд, 
матични број 20902612, шифра делатности 1920 (производња деривата нафте). 
 

Поред наведеног, подносилац пријаве је 2019. године стекао 25% удела и по том основу 
контролу над друштвом IVICOM ENERGY DOO ŽAGUBICA, са седиштем на адреси Југ 
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Богданова бр. 2, Жагубица, Република Србија, матични број 20487224, шифра делатности 
3511 (трговина гасовитих горивима преко гасоводне мреже). 

 
 
У Републици Србији  подносилац пријаве активан је у продаји ТНГ-а, деривата нафте, 
бензина, дизела,  продаји и трговању електричном енергијом, снабдевању природним 
гасом, делатностима енергетских и еколошких решења у јавном и комерцијалном сектору, 
енергетским решењима у индустрији и зградама са више станова, дистрибуцији природног 
гаса итд. 
 
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи непосредну појединачну 
контролу над привредним друштвом E 3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, 
d.o.o., са седиштем на адреси Erjavčeva ulica 24, Нова Горица, Словенија, регистарски број  
2010593000 (даље у тексту: циљно друштво), у којем је до сада,  контролу вршило 
акционарско друштво ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, 
d.d., са седиштем на адреси Erjavčeva ulica 22, Нова Горица, Словенија, број регистрације 
5229839000, у својству јединог члана и власника. Основну делатност  циљног друштва  
представља продаја електричне енергије крајњим корисницима на тржишту Републике 
Словеније, док на тржишту Републике Србије ово друштво не поседује зависна друштва   
нити има било каквих активности. 
 
 
Опис трансакције и акт о концентрацији 

 
Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Купопродајни уговор, 
закључен 26. фебруара 2020. године, између подносиоца пријаве, у својству купца и 
акционарског друштва ELEKTRO PRIMORSKA podjetje za distribucijo električne energije, 
d.d., као продавца, који се односи на куповину XXX удела у циљном друштву. У складу са 
наведеним уговором, након спровођења предметне концентрације, непосредну 
појединачну контролу над циљним друштвом вршиће  подносилац пријаве. 
 
Комисија је достављени Купопродајни уговор прихватила као ваљани правни основ  
предметне концентрације. 
 
 
Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 
смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. 
 
На основу достављених података о висини укупних прихода које су учесници у 
концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2019. 
години, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу да пријави 
концентрацију, јер је укупан приход учесника већи од износа који су прописани чланом 
61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је пријава 
концентрације поднета благовремено у складу са чланом 63. став 1. Закона. 
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Релевантно тржиште 
  

Релевантно тржиште производа одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 
89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи 
сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно 
географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у 
понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који се 
битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама. 
 
Подносилац пријаве, и поред предложене дефиниције релевантног тржишта, сматра да у 
конкретном случају није потребно коначно дефинисати релевантно тржиште, јер 
независно од усвојене дефиниције, предложена трансакција неће имати утицаја на 
конкуренцију у Републици Србији, пре свега из разлога што циљно друштво није активно 
у Републици Србији, те спровођење предметне концентрације неће довести до 
хоризонталног преклапања, нити до негативних вертикалних ефеката на дефинисаном 
релевантном тржишту производа у Републици Србији. 
 
Узимајући у обзир активности учесника концентрације а нарочито циљног друштва, 
подносилац пријаве је за потребе оцене предметне концентрације,  ипак предложио, да се 
релевантно тржиште производа дефинише као слободно тржиште продаје електричне 
енергије крајњим купцима. Као аргумент за то, подносилац пријаве наводи да су оба 
учесника у концентрацији привредни субјекти који се баве продајом електричне енергије 
крајњим купцима, при чему је то главна активност којом се циљно друштво бави.  
 
У складу са претходном праксом, а полазећи од  стварних активности подносиоца пријаве 
и циљног друштва, Комисија је за потребе оцене предметне концентрације, као 
релевантно тржиште производа одредила тржиште продаје електричне енергије крајњим 
корисницима.  
 
Комисија је тржиште  продаје електричне енергије крајњим корисницима посматрала као 
посебно тржиште, имајући у виду своју праксу и праксу ЕУ, према којој се ово тржиште 
разликује од тржишта производње и велепродаје електричне енергије, тржишта за 
трговину електричном енергијом, тржишта за пренос електричне енергије, тржишта 
помоћних услуга и тржишта дистрибуције електричне енергије. Комисија је на тај начин 
прихватила предлог подносиоца пријаве. Како у пријави напомиње и подносилац, Законом 
о енергетици („Службени гласник“, бр. 145/2014 и 95/2018) омогућено је да сви крајњи 
корисници  у Републици Србији  електричну енергију могу да купују на слободном 
тржишту,  а да само домаћинства и мали купци могу да користе право на гарантовано 
снабдевање, односно снабдевање по регулисаним ценама. Агенција за енергетику, која је 
поменутим законом основана као регулаторно тело са надлежностима у секторима 
електричне енергије, природног гаса, нафте и нафтних деривата и топлотне енергије која 
се производи у електранама-топланама, врши и лиценцирање енергетских субјеката за 
обављање енергетских делатности и регулацију цена.  
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Као релевантно географско тржиште, подносилац пријаве  предложио је  тржиште 
Републике Србије, што је Комисија и прихватила, у складу са чланом 6. став 3. у вези 
члана 2. Закона. 
 
 
 
 
Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а према наводима у пријави, Комисија 
је констатовала да је само подносилац пријаве активан на тржишту продаје електричне 
енергије крајњим  корисницима у Републици Србији, преко свог зависног друштва, 
PETROL DOO  BEOGRAD. Како подносилац даље наводи у пријави, сву електричну 
енергију намењену даљој продаји, ово друштво  набавља на организованом „дан-унапред“ 
тржишту на берзи SEEPEX, односно на билансном тржишту на којем је добављач друштво 
Електромрежа Србије АД.  
 
Крајњим корисницима  у Републици Србији у 2018. години укупно је продато и 
испоручено око 29.233 GWh, односно око 29,23 милиона MWh електричне енергије  (без 
потрошње електрана у функцији производње). Вредност продате – испоручене електричне 
енергије  износила је око 210 милијарди динара, односно око 1,78 милијарди евра.   
Количински изражена продаја  подносиоца пријаве  на тржишту Републике Србије у 2018. 
години износила је око [...] MWh, док је  вредност продате електричне енергије износила 
око [...] динара односно [...] евра (курс 117,66) , што значи да је у овом периоду тржишно 
учешће подносиоца пријаве на дефинисаном релевантном тржишту производа, према 
критеријуму продате количине електричне енергије износило око /0-5/%, док је према 
критеријуму вредности продаје оно било  нешто ниже и износило је око /0-5/%. 
 
Циљно друштво није активно на тржишту у Републици Србији, па због тога спровођење 
предметне концентрације неће довести до хоризонталних преклапања нити до негативних 
вертикалних ефеката на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици 
Србији. 
 
На релевантном тржишту послује само један конкурент са тржишним учешћем већим од 
5%, и то је Јавно предузеће Електропривреда Србије, са тржишним уделом од 98,40%. 
Треба имати у виду и да је у складу са подацима из Извештаја о раду Агенције за 
енергетику за 2018. годину, доминантан снабдевач на слободном тржишту Јавно 
предузеће Електропривреда Србије, са уделом од 96,40% електричне енергије продате 
крајњим купцима. Осим што продаје и купује на слободном тржишту, ЈП ЕПС је одређен 
и за гарантованог/јавног снабдевача домаћинстава и малих купаца, по регулисаној цени. 
Од укупно 29,70 TWh финалне потрошње, ЈП ЕПС продаје 98,40% електричне енергије 
(све на регулисаном снабдевању и преко 96,40% на слободном тржишту). 
 
У складу са претходно наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 
смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa решења. 
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Одлука у ставу II диспозитива решења донета је применом члана 65. став 5. Закона и 
члана 2. став 1. Тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове у надлежности Комисије 
за заштиту конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са 
њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходни години у којој 
је концентрација пријављена. 
 
 
Упутство о правном средству: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни 
спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина бр. 9, у року од 30 дана од 
дана достављања решења. Достављање ће се у смислу примене прописаних рокова, 
сматрати извршеним кад истекне 15 дана од дана престанка ванредног стања. 
 
За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о 
судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 – др. 
закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 – др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 
106/2015 и 95/2018). 
 
 
                       
                                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 
                 
                                                                                          Небојша Перић,с.р. 
 
 


