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     Р е п у б л и к а   С р б и ј а                

  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

           КОНКУРЕНЦИЈЕ 

      Број: 6/0-02-487/2013-7 

 Датум: 07. август 2013. године    

              Б  е  о  г  р  а  д 

 

 

 

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренцијe („Службени гласник 

РС“ број 51/09) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2011), 

члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ 

број 49/2010), члан Савета комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу 

председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-332/2013-5 од 29. маја 2013. 

године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-487/2013-1, коју је по 

приложеном пуномоћју поднео Рашко Радовановић, адвокат из Београда, ул. Змаја од 

Ноћаја бр. 13a, у име друштва "LUKOIL Lubricants Austria GmbH", које је основано у 

складу са законима Аустрије, са седиштем у Бечу, Schwarzenbergplatz 6 и регистровано 

у Трговинском суду у Бечу под регистарским бројем FN 396834 f, дана 07. августа 2013. 

године, доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација на тржишту која 

настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва "LUKOIL Lubricants Austria 

GmbH" које је основано у складу са законима Аустрије, са седиштем у Бечу, 

Schwarzenbergplatz 6 и регистровано у Трговинском суду у Бечу под регистарским 

бројем FN 396834 f, над делом пословањa друштва "OMV Refining & Marketing GmbH" 

са седиштем у Бечу, Аустрија и пословном адресом у Trabrennstrasse 6-8 1020, које је 

регистровано у Пословном Регистру Аустрије под бројем FN 185462 p (OMV Austrija), 

као и стицањем посредне контроле друштва "LUKOIL Lubricants Austria GmbH" преко 

својих повезаних друштава и то "LUKOIL Lubricants East Europe S.R.L.", са седиштем у 

11-15 Tipografilor, зграда - А2, приземље, дистрикт 1, Букурешт, Румунија, Регистарски 

број Ј40/21/2013 и "LUKOIL Lubricants Europe Oy", са седиштем у Äyritie 20, 01510 

Vantaa, Финска, регистарски број 2126642-2, над делом пословања следећих друштва 

OMV Групе: "OMV Refining & Marketing GmbH" (OMV Austrija), "OMV Deutschland 

GmbH", са седиштем у Burghausenu, Немачка и пословном адресом у Haimingerstrasse 1, 

84489 Burghausen, Немачка, регистровано у Локалном суду Traunstein под бројем HRB 

11665 (OMV Nemačka), "OMV Ceska Republika, S.R.O.",  са седиштем у Прагу, 

Република Чешка, пословна адреса у Прагу, 4 - Nusle, Na Vitezne plani 1719/4, PŠČ 140 

00, ID br. 480 38687, регистровано у Општинском суду у Прагу, Одељак C, уложак бр. 

15408 (OMV Češka), "OMV Slovensko, S.R.O.", са седиштем у Братислави, Словачка, и 

пословном адресом у Einsteinova č.25, 851 01, регистровано у Пословном Регистру 
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Окружног суда у Братислави, уложак бр. 777/B, ICO: 00604381, IČ DIČ: SK2020491407 

(OMV Slovačka), "OMV Hungaria Asvanyolaj KFT.", са седиштем у Будимпешти, 

Мађарска, и пословном адресом у Október huszongarmadika utca 6-10 V. em. 5/A, 

Будимпешта, 1117, регистровано у Градском Суду Будимпеште под бројем 01-09-

071584 (OMV MaĎarska), "OMV Petrom Marketing S.R.L.", са седиштем у Букурешту, 

Румунија, и пословном адресом у 22 Coralilor Str., Infinity Building, 1. спрат, овал В, 

дистрикт 1, Букурешт 013329, Регистровано у Трговинском регистру под бројем Ј 

40/10637/1998, Jединствени регистрациони код 11201891(OMV Rumunija), "OMV 

Bulgaria O.O.D.", са седиштем у Софији, Бугарска, и пословном адресом у Krasno selo 

Region, 1 Sofiiski Geroi Street, Prima Bussiness Centre, Office 12, 1612, Софија, 

регистровано у Пословном регистру под јединственим идентификационим кодом (EIK) 

121759222 (OMB Bugarska), "ОМV Srbija D.O.O.", са седиштем у Београду, Србија, и 

пословном адресом у Омладинских бригада бр. 90а, регистровано у Агенцији за 

привредне регистре Републике Србије под бројем МВ 17321480 (OMV Srbija) и "OMV 

Slovenija D.O.O.", са седиштем у Копру, Словенија, и пословном адресом у Ferrarska 7, 

регистровано у Пословном Регистру Окружног суда у Копру под бројем 5540739 (OMV 

Slovenija). 

    

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације у прописаном 

року извршио уплату у износу од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун 

Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на 

број 6/0-02-487/2013-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

 Аустријско друштво LUKOIL Lubricants Austria GmbH (у даљем тексту: 

LUKOIL Lubricants Austria или подносилац пријаве), поднело је 9. јула 2013. године 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), преко пуномоћника, 

Рашка Радовановића, адвоката из Београда, ул. Змаја од Ноћаја бр. 13a, пријаву 

концентрације број 6/0-02-487/2013-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је 

15. и 30. јула о.г. допунио пријаву поднесцима бр. 6/0-02-487/2013-3 и 6/0-02-487/2013-

4. На основу увида у предметну документацију, Комисија је констатовала да је 

достављена пријава након наведених допуна у свему уређена у складу са Уредбом о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације ("Сл. гласник РС" бр. 89/2009).  

 

Члан Савета Комисије по овлашћењу Председника Комисије бр. 1/0-06-

332/2013-5 од 29. маја 2013. године, на основу члана 45. став 3. Закона, дана 05. августа 

2013. године донео је Закључак којим је усвојен захтев за заштиту података друштва 

LUKOIL Lubricants Austria, постављен у поступку по пријави концентрације. У 

Закључку су наведени подаци и прилози предметне пријаве за које је одређена заштита 

података. 

 

 Друштво LUKOIL Lubricants Austria које припада LUKOIL Групи, основано је у 

мају 2013. године и још увек не обавља пословну активност. Претежна регистрована 

делатност друштва јесте производња и промет мазива. Подносилац пријаве је посредно 

присутан на тржишту Републике Србије преко повезаних друштва: LUKOIL Srbija a.d. 
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Beograd (у даљем тексту: LUKOIL Srbija), LUKOIL Technology Services d.o.o. и Licard 

Serbija d.o.o.  

 Акционарско друштво LUKOIL Srbija основано је 1990. године (МБ: 07524951), 

шифра делатности 4730 - трговина на мало моторним горивима у специјализованим 

продавницама. LUKOIL Srbija је компанија која обавља промет нафте и нафтних 

деривата кроз малопродајну мрежу бензинских станица на територији Републике 

Србије. Компанија горивом снабдева близу 20 одсто националног тржишта. Поред 

малопродаје, компанија се бави трговином деривата нафте на велико, као и продајом 

уља бренда LUKOIL. Квалитетно нискосумпорно гориво, типа евродизел је производ 

којим компанија снабдева своје бензинске станице из LUKOIL-ових технолошки 

најсавременије опремљених рафинерија. Складиште LUKOIL Srbija у Јагодини је база 

одакле се гориво дистрибуира до бензинских станица, али такође и место одакле се 

врши преузимање горива од стране купаца на велико. На бензинским станицама 

компаније LUKOIL Srbija, потрошачи поред горива могу купити и прехрамбене 

производе, ауто козметику и све оно што возачима и путницима чини вожњу 

комфорнијом. 

 Друштва LUKOIL Technology Services d.o.o., Београд (МБ: 20045205) и Licard 

Serbija d.o.o., Београд (МБ: 20493569), која такође припадају LUKOIL Групи, пре свега 

пружају информационо техничке и друге врсте услуга друштву LUKOIL Srbija. 

 Производња и продаја мазива представљају значајан део пословних активности 

LUKOIL Групе којој припада и подносилац пријаве. LUKOIL има лидерску позицију на 

руском тржишту мазива, која се производе у погонима у Русији. LUKOIL Група  се 

такође бави и мешањем мазива од готових компоненти произведених у друштвима која 

припадају Групи или купљених од трећих лица. Продају мазива Група обавља широм 

света, са тенденцијом даљег ширења. Тржиште Републике Србије LUKOIL снабдева 

искључиво преко друштва LUKOIL Srbija, које увози мазива набављајући их од 

друштава из LUKOIL Групе, али које такође купује и продаје мазива других 

произвођача. 

 OMV Група је водећа гасна и нафтна компанија у Централној Европи која 

поседује око 4500 бензинских станица у 13 земаља. OMV Група је такође посредно 

присутна на тржишту Републике Србије преко друштва ОМV Srbija D.O.O. (у даљем 

тексту: ОМV Srbija), са седиштем у Београду, које је регистровано у Агенцији за 

привредне регистре Републике Србије под бројем MБ: 17321480, шифра делатности 

4671 - трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним 

производима. Продају нафте и нафтних деривата, као и пружање широког спектра 

других врста услуга, ОМV Srbija обавља на више од 50 бензинских станица широм 

Републике Србије. Као и LUKOIL Група, тако је и OMV Група активна у области 

прозводње индустријских и моторних мазива, која се производе у погону у Аустрији, а 

која се пласирају у велепродају и малопродају комерцијалним купцима и потрошачима. 

ОМV Srbija продаје мазива на тржишту Републике Србије преко своје малопродајне 

мреже, док велепродају мазива обавља ОМV Austrija. Предмет предложене 

концентрације, није стицање  пословања везаног за малопродају мазива ОМV Srbija од 

стране подносиоца пријаве, већ се она односи само на стицање од стране подносиоца 

пријаве оног дела пословања овог домаћег друштва везаног за сектор велепродаје 

мазива.  
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 Увидом у финансијске извештаје учесника концентрације који се односе на 2012. 

годину, као годину која претходи години спровођења концентрације, Комисија је 

констатовала да предложена трансакција испуњава услов прописан чланом 61. став 1 

Закона, а у вези постојања обавезе пријаве концентрације. 

 Као акт о концентрацији, Комисији је достављен у оригиналном тексту и 

овереном преводу на српски језик Уговор о куповини имовине који је закључен 27. јуна 

2013. године између Уговорних страна:  ОМV Аустрија, ОМV Немачка, ОМV Чешка, 

ОМV Словачка,  ОМV Мађарска, ОМV Румунија, ОМV Бугарска, ОМV Србија и ОМV 

Словенија као индивидуалних локалних продаваца пословања везаног за мазива и 

друштва LUKOIL Lubricants Austria као купца циљног пословања. Подносилац пријаве 

у складу са Уговором стиче део пословања везан за производњу и промет мазива од 

сваког појединачног продавца. Поступајући у складу са могућношћу предвиђеном 

чланом 20.2 (б) Уговора, подносилац пријаве је Комисији доставио и оверено 

именовање којим повезана друштва LUKOIL Lubricants East Europe S.R.L. и LUKOIL 

Lubricants Europe Oy стичу право да уместо подносица пријаве купе од индивидуалних 

продаваца пренесену имовину у функцији пословања са мазивима, при чему друштво 

LUKOIL Lubricants East Europe S.R.L. купује имовину која је у функцији пословања у 

ОМV Румунија, ОМV Бугарска и ОМV Србија. Друштво LUKOIL Lubricants Europe Oy 

купује имовину која је у функцији пословања у ОМV Аустрија, ОМV Немачка, ОМV 

Чешка, ОМV Словачка, ОМV Мађарска и ОМV Словенија. Подносилац пријаве остаје 

купац материјалних средстава и погона који су у функцији пословања у Аустрији. 

 

 Подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта производа 

за предметну концентрацију, као релевантна тржишта производа предложио следећа 

тржишта: тржиште продаје индустријских мазива и тржиште продаје моторних мазива. 

Иако су учесници у концентрацији активни и у производњи и продаји индустријских и 

моторних мазива, Комисија је прихватила уже предложене дефиниције релевантних 

тржишта производа, имајући у виду пре свега чињеницу да ни LUKOIL Група, ни OMV 

Група, не обављају производњу релевантних производа на националном тржишту, 

односно да су наведене групе друштава на тржишту Републике Србије активне само на 

тржишту продаје индустријских и моторних мазива. Комисија констатује да се у 

предметној трансакцији ради о хоризонталној концентрацији, с обзиром да су и Група 

којој припада подносилац пријаве и Група којој припадају локални продавци циљног 

пословања, активни на релевантним тржиштима производа.  

 

 Подносилац пријаве предметне концентрације је за потребе дефинисања 

релевантног географског тржишта предложио тржиште Републике Србије. Комисија је 

прихватила овако предложену дефиницију релевантног географског тржишта што је у 

складу са законским надлежностима Комисије, која последице пословних трансакција 

са становишта утицаја на конкуренцију процењује за оквир националне територије.  

 

Анализирајући све расположиве релевантне податке, Комисија је закључила да 

ће реализација пријављене концентрације резултирати повећањем тржишних удела 

подносиоца пријаве на оба дефинисана релевантна тржишта производа у оквиру 

географског простора Републике Србије. С обзиром да су и подносилац пријаве као део 

LUKOIL Групе и индивидуални продавци циљног пословања друштва ОМV Србија 

(малопродаја мазива на тржишту Републике Србије) и OMV Аустрија (велепродаја 

мазива на тржишту Републике Србије) активни и на тржишту продаје моторних мазива 

и на тржишту продаје индустријских мазива, то је Комисија проценила тржишне уделе 
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подносиоца пријаве на релевантним тржиштима пре и након реализације пословне 

трансакције. Наиме, пре спровођења предметне концентрације, удео LUKOIL Групе на 

тржишту продаје индустријских мазива у Републици Србији износи /0-5/%
1
, а након 

реализације концентрације, односно куповине циљног пословања тај удео би износио 

око /0-5/%. На другом дефинисаном релевантном тржишту производа, тржишту продаје 

моторних мазива у Републици Србији, удео LUKOIL Групе је /0-5/%, а након 

спроведене трансакције износио би /0-5/%. Релативно мали тржишни удели подносиоца 

пријаве и продавца циљног пословања на релевантним тржиштима производа, резултат 

су постојеће конкуренције коју чине домаћи произвођачи мазива, као и увозници 

индустријских и моторних мазива. Ефекат предметне концентрације огледао би се у 

релативно малом повећању тржишних удела подносиоца пријаве на оба релевантна 

тржишта.  

 

Космисија сматра да друштво LUKOIL као вертикално интегрисана нафтна 

компанија настоји да реализацијом предложене трансакције даље развија и унапређује 

пословање са мазивима, користећи пре свега локацију погона, техничка знања и 

искуства и препознатљив бренд OMV-а. Несумњиво је да ће реализација трансакције 

имати синергетски ефекат. За очекивати је да ће купцима од стране LUKOIL-а бити 

понуђена квалитетнија мазива по нижим ценама, као резултат остварене економије 

обима, смањења одређених трошкова и коришћења ефикаснијих технологија у 

производњи мазива. 

 

На основу коришћења и анализе података и информација које је Комисији 

доставио подносилац пријаве, као и коришћења јавно доступних података, закључено је 

да спровођење пријављене концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или 

нарушавања конкуренције на тржишту Републике Србије, или било ком његовом делу, 

а нарочито стварањем или јачањем доминантног положаја. Сагласно таквој оцени, 

закључено је да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је стога 

одлучено као у диспозитиву.  

  

 

 

Поука о правном леку: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

 

                                                                                      П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

 

                                                                                       

 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке 


