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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 6/0-02-623/2020-1, коју је дана 

23. септембра 2019. године поднело Јавно предузеће СРБИЈАГАС НОВИ САД, са 

седиштем на адреси Народног фронта бр. 12, Нови Сад, које заступа пуномоћник 

адвокат Никола Б. Познановић из Београда, улица Владимира Поповића бр. 6, дана 

3. новембра 2020. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране Јавног предузећа СРБИЈАГАС 

НОВИ САД, са седиштем на адреси Народног фронта бр. 12, Нови Сад, Република 

Србија, матични број 20084600, над привредним друштвом PROGRESGAS-

TREJDING D.O.O., са седиштем на адреси Змај Јовина бр. 8-10, Београд, Република 

Србија, матични број 06173829, куповином удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, Јавно предузеће СРБИЈАГАС НОВИ 

САД, дана 24. септембра 2020. године уплатио износ од XXX динара на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције што одговара прописаном износу за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

Образложење 
 

 

Јавно предузеће СРБИЈАГАС НОВИ САД, са седиштем на адреси Народног 

фронта 12, Нови Сад, Република Србија, матични број 20084600 (у даљем тексту: 

Србијагас или подносилац пријаве) поднело је дана 23. септембра 2020. године, 

преко пуномоћника адвоката Николе Б. Познановића из Београда, улица 

Владимира Поповића бр. 6, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-

02-623/2020-1. Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на 

тржишту у скраћеном поступку. Комисији је достављена и допуна пријаве дана 26. 

октобра 2020. године. 

 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

          Број: 6/0-02-623/2020-7 

Датум: 3. новембар 2020. године 
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Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих 

чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, 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 2. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“, број 5/16). Прописани износ за издавање акта уплаћен је 

у целости, а доказ о уплати се налази 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 концентрације 

 

Србијагас је основан 1. октобра 2005. године одлуком Владе Републике Србије и 

100% је у власништву Републике Србије. Данашњи облик Србијагаса настао је у 

процесу реструктурирања НИС-а, из организационих делова НИС-Гас, НИС-

Енергогас и НИС-Југопетрол. Јавно предузеће формирано је као предузеће за 

транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом. Пословне 

активности Србијагаса односе се на увоз гаса, примарну прераду гаса из домаће 

производње, складиштење, транспорт и дистрибуцију до крајњих потрошача гаса.  

 

Подносилац пријаве представља матично друштво Србијагас групе друштава која у 

Републици Србији има следећа регистрована зависна друштва: 

 

1. Транспортгас Србија д.о.о. Нови Сад, са седиштем на адреси Булевар 

Ослобођења бр. 5, Нови Сад, матични број 21129542, претежна 

регистрована делатност: цевоводни транспорт (шифра делатности: 4950), са 

100% удела, 

2. Дистрибуцијагас Србија д.о.о. Нови Сад, са седиштем на адреси Народног 

фронта бр. 12, Нови Сад, матични број 21129585, претежна регистрована 

делатност: дистрибуција гасовитих горива гасоводом (шифра делатности: 

3522), са 100% удела, 

3. Д.о.о. Природни гас Панчево, са седиштем на адреси Димитрија Туцовића 

бр. 8, Панчево, матични број 08844798, претежна регистрована делатност: 

дистрибуција гасовитих горива гасоводом (шифра делатности: 3522), са 

100% удела,  

4. Специјална лука д.о.о. Панчево, са седиштем на адреси Спољностарчевачка 

бр. 80, Панчево, матични број 21124770, претежна регистрована делатност: 

манипулација теретом (шифра делатности: 5224), са 100% удела 

5. Д.о.о. Гас Бечеј, са седиштем на адреси Чарнојевићева бр. 2, Бечеј, матични 

број 08793590, претежна регистрована делатност: дистрибуција гасовитих 

горива гасоводом (шифра делатности: 3522), са 100% удела,  

6. МСК а.д. Кикинда, са седиштем на адреси Бечејски пут бр. 3, Кикинда, 

матични број 08036403, претежна регистрована делатност: производња 

осталих основних органских хемикалија (шифра делатности: 2014), са 

88,23% акција, 

7. ХИП Азотара д.о.о. Панчево- у стечају, са седиштем на адреси 

Спољностарчевачка бр. 80, Панчево, матични број 08053529, претежна 
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регистрована делатност: производња вештачких ђубрива и азотних 

једињења (шифра делатности: 2015), са 85,06% удела, и 

8. Тоза Марковић д.о.о. Кикинда, са седиштем на адреси Башаидски друм бр. 

62, Кикинда, матични број 08053847, претежна регистрована делатност: 

производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине (шифра 

делатности: 2332), са 80,43% удела. 

 

Поред наведеног, подносилац пријаве поседује власничке уделе и учествује у 

вршењу заједничке контроле над следећим друштвима у Републици Србији: 

 

1. PSG BANATSKI DVOR DOO NOVI SAD, са седиштем на адреси Народног 

фронта бр. 12, Нови Сад, матични број 20609052, претежна регистрована 

делатност: складиштење (шифра делатности: 5210),  

2. GASTRANS d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Народног фронта бр. 12, 

Нови Сад, матични број 20785683, претежна регистрована делатност: 

цевоводни транспорт (шифра делатности: 4950), 

3. SOGAZ ADO NOVI SAD, са седиштем на адреси Народног фронта бр. 12, 

Нови Сад, матични број 20795859,  претежна регистрована делатност: 

неживотно осигурање (шифра делатности: 6512), и  

4. PROGRESGAS-TREJDING D.O.O. BEOGRAD, са седиштем на адреси Змај 

Јовина бр. 8-10, Београд, Република Србија, матични број 06173829 

претежна регистрована делатност: трговина на велико чврстим, течним и 

гасовитим горивима и сличним производима (шифра делатности: 4671). 

 

Сва зависна друштва која су под контролом друштва Србијагас се, у смислу члана 

5. Закона, третирају као један учесник на тржишту.  

 

Предметном трансакцијом обухваћено је друштво PROGRESGAS-TREJDING 

D.O.O. BEOGRAD, са седиштем на адреси Змај Јовина бр. 8-10, Београд, 

Република Србија, матични број 06173829 (у даљем тексту: PROGRESGAS-

TREJDING или циљно друштво). Циљно друштво је основано 1992. године као 

заједничко улагање и тренутно се налази под заједничком контролом подносиоца 

пријаве, који поседује 50% удела у њему, и руске GAZPROM групе друштава, која 

посредством своја два зависна друштва, ООО Gazprom eksport и OOO Gazprom 

komplektacija, оба са седиштем у Руској Федерацији, такође поседује укупно 50% 

удела у овом друштву. Према наводима у пријави, циљно друштво је активно у 

извозу пољопривредних и прехрамбених производа на тржиште Руске Федерације 

и у давању у закуп пословног простора у сопственом власништву. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрацији, Комисији је достављен Оквирни 

уговор закључен 16. септембра 2020. године између подносиоца пријаве, у својству 

купца, и друштва GAZPROM Germania GmbH, са седиштем у Немачкој, у својству 

продавца 50% удела у циљном друштву. У складу са наведеним уговором, друштво 

GAZPROM Germania GmbH ће након што стекне 50% удела у циљном друштву од 

својих повезаних друштава ООО Gazprom eksport и OOO Gazprom komplektacija, 

оба са седиштем у Руској Федерацији, а која поседују по 25% удела у њему, 

продати и на подносиоца пренети наведени удео. 
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Након спровођења предметне трансакције у циљном друштву ће доћи до 

трансформације заједничке у појединачну контролу, коју ће по основу власништва 

100% удела у њему вршити подносилац пријаве. 

 

Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију 

у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.  

 

Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима групе 

друштава којој припада подносилац пријаве остварених у свету и у Републици 

Србији у 2019. години проистиче да су ови приходи виши од прописаних износа 

остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што 

значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава 

је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1) Закона. 

 

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.  

 

Група друштава којој припада подносилац пријаве је активна у областима 

транспорта и дистрибуције природног гаса, као и у јавном снабдевању и 

снабдевању природним гасом на слободном тржишту и у Републици Србији 

поседује све неопходне дозволе за обављање наведених делатности. 

 

Подносилац пријаве је предложио да се за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације, а узимајући у обзир првенствено активности циљног друштва, 

дефинишу два релевантна тржишта производа, и то тржиште извоза 

пољопривредних и прехрамбених производа и тржиште давања у закуп 

непокретности намењене комерцијалној употреби. 

 

Циљно друштво је активно у велепродаји пољопривредних и прехрамбених 

производа, конкретно у извозу пољопривредних и прехрамбених производа на 

тржиште Руске Федерације и у давању у закуп пословног простора у сопственом 

власништву. 

 

Према наводима у пријави, циљно друштво мањи део својих прихода остварује од 

извоза пољопривредних и прехрамбених производа на тржиште Руске Федерације, 

обављајући наведену делатност како у своје име и за свој рачун, тако и у своје име 

и за туђи рачун. У 2019. години циљно друштво је на тржиште Руске Федерације 

извозило семенски материјал (семе кукуруза), млечне производе (меки и полутврди 

сиреви) и сушено воће у укупној вредности од око [...] евра. Подносилац пријаве 

сматра да се у конкретном случају, а у вези са наведеним активностима циљног 
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друштва, може посматрати тржиште извоза пољопривредних производа у целини, 

нарочито имајући у виду да предметном концентрацијом не долази до 

хоризонталних преклапања активности учесника у концентрацији, као и чињеницу 

да ће циљно друштво у будућности можда извозити и друге сличне производе ако 

се за то укажу пословне прилике. 

 

Циљно друштво највећи део својих прихода остварује давањем у закуп 

непокретности намењене комерцијалној употреби. Наиме, циљно друштво поседује 

канцеларијски простор површине 684 м2 у Београду, на адреси Змај Јовина бр. 8-

10, а по основу давања истог у закуп остварило је око [...] евра прихода у 2019. 

години. Према наводима у пријави, наведени канцеларијски простор циљно 

друштво издаје у закуп друштву [...]. У складу са досадашњом праксом и праксом 

ЕУ, непокретности намењене комерцијалној употреби обухватају канцеларијски 

простор, малопродајни простор и индустријске објекте.  

 

Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, као и 

активности учесника у концентрацији, а нарочито активности циљног друштва, 

Комисија је за потребе оцене предметне концентрације, дефинисала два релевантна 

тржишта производа: 

 

1. тржиште велепродаје пољопривредних производа у Републици Србији, и 

2. тржиште давања у закуп канцеларијског простора на територији Града 

Београда. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је констатовала да подносилац 

пријаве, осим посредством учешћа у власништву циљног друштва, није присутан 

на дефинисаним релевантним тржиштима производа.  

 

Према проценама подносиоца пријаве, достављеним Комисији допуном пријаве бр. 

6/0-02-623/2020-5 од 26. октобра 2020. године, тржишни удели циљног друштва на 

дефинисаним релевантним тржиштима производа износе мање од 0,5%. 

 

На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне 

концентрације неће довести до хоризонталних преклапања нити ће изазвати 

негативне вертикалне ефекте на дефинисаним релевантним тржиштима производа 

у Републици Србији. 

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације 

из члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог 

решења.  

    

Одлука у ставу II диспозитива решења донета је применом члана 65. став 5. Закона 

и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у 

концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години 

која претходи години у којој је концентрација пријављена. 
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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 9, у року 

од 30 дана од дана достављања решења. 

 

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.  

 

 

 


