
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана 

192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 

31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) 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-

02-919/2015-1, коју су 11. децембра 2015. године заједнички поднела привредна 

друштва „Virom Group“ д.о.о., са седиштем на адреси Милошев кладенац 16 Б, Београд, 

матични број 20368411, и „South Frontier“ д.о.о., са седиштем на адреси Обилићев 

венац 18-20, Београд, матични број 21008583, преко пуномоћника Ненада Вукчевића, 

Коларчева 4, Београд, дана 20. јануара 2016. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем заједничке контроле од стране друштава „Virom Group“ д.о.о., са 

седиштем на адреси Милошев кладенац 16 Б, Београд, матични број 20368411, и „South 

Frontier“ д.о.о., са седиштем на адреси Обилићев венац 18-20, Београд, матични број 

21008583, над друштвом „Rafinerija nafte“ а.д., са седиштем на адреси Панчевачки пут 

83, Београд, матични број 20047844, куповином 100% акција циљног друштва.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, у предвиђеном року, уплатили 

износ који укупно одговара прописаној висини 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, тако 

што је друштво „Virom Group“ уплатило износ од 30.535,00 

(тридесетхиљадапетстотинатридесетпет) динара и доплатило износ од 366.451,31 

(тристотинешездесетшестхиљадачетиристопедесетједан и 31/100) динара на на рачун 

Комисије за заштиту кокуренције отворен код Управе за трезор Министарства 

финансија, док је друштво „South Frontier“ уплатило износ од 30.535,00 

(тридесетхиљадапетстотинатридесетпет) динара и доплатило износ од 366.292,37 

(тристотинешездесетшестхиљададвестадеведесетдва и 37/100) динара на на рачун 

Комисије за заштиту кокуренције отворен код Управе за трезор Министарства 

финансија, све с позивом на број 6/0-02-919/2015-1. 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
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Број: 6/0-02-56/2016-3 

Веза са: 6/0-02-919/2015 

Датум: 20. јануар 2016. године 

Б е о г р а д 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредна друштва „Virom Group“ д.о.о., са седиштем на адреси Милошев 

кладенац 16 Б, Београд, матични број 20368411, и „South Frontier“ д.о.о., са седиштем 

на адреси Обилићев венац 18-20, Београд, матични број 21008583, (даље у тексту: 

подносиоци пријаве), заједнички су поднела Комисији за заштиту конкуренције (даље 

у тексту: Комисија), 11. децембра 2015. године, преко пуномоћника Ненада Вукчевића, 

Коларчева 4, Београд, пријаву концентрације бр. 6/0-02-919/2015-1. Подносиоци 

пријаве су доставили Комисији и две допуне пријаве, закључно са 14. јануаром 2016. 

године.  

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Сл. гл. РС“, број 89/2009), чиме су испуњени услови за поступање 

Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни део пријаве 

концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен 

прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

Привредно друштво „Virom Group“, један од подносилаца пријаве, са седиштем у 

Београду, регистровано је као друштво чија је претежна делатност неспецијализована 

трговина на велико. Ово друштво се бави трговином нафтом и дериватима нафте и 

пружањем логистичке подршке у сеизмичким истраживањима земљишта. Друштво 

„Virom Group“ има једно зависно друшво – „Virom Group Engineering“ s.r.l., у 

Румунији, са седиштем на адреси Strada Paris 2A, Camera 405 A, Etaj 4, Judet Timis, 

Темишвар, матични број Ј35/1843/2014, које се бави пружањем логистичке подршке у 

сеизмичким истраживањима земљишта и изнајмљивањем и лизингом осталих машина 

и опреме. 

Друштво „South Frontier“, други подносилац пријаве, са седиштем у Београду, 

регистровано је као друштво чија је претежна делатност обављање консултантских 

активности у вези с пословањем и осталим управљањем. Оно је основано 2014. године 

и бави се пружањем консултантских услуга у области менаџмента, маркетинга и права, 

и куповином и продајом непокретности. Његов власник је друштво „South Frontier 

Energy Limited“, са седиштем на адреси Vyronos 36, Nicosia Tower Center, 8th Floor, 

1096 Никозија, Кипар, које се, као холдинг компанија, бави управљањем зависним 

друштвима.  

Друштво „South Frontier Energy Limited“ има само још једно зависно друштво у 

Србији – друштво „Rasina energogas“, са седиштем на адреси Јастребачка 10, 

Крушевац, матични број 20718811, које се бави гасификацијом – израдом гасоводне 

мреже, дистрибуцијом гаса и свим текућим одржавањима гасних система. Друштво је 

основано 2011. године у партнерству са градом Крушевац, а на основу одлуке о 

стратешком партнерству за гасификацију територије града Крушевца, постало је његов 

стратешки партнер на изградњи гасоводне мреже на територији Крушевца. 

Спровођењем пријављене концентрације, подносиоци пријаве стећи ће 

заједничку контролу над друштвом „Rafinerija nafte“ а.д., са седиштем на адреси 

Панчевачки пут 83, Београд, матични број 20047844, чија је претежна делатност 

производња деривата нафте. „Rafinerija nafte“ се бави производњом моторних и 

индустријских уља, мазивих масти и специјалних мазива, уља за обраду метала, 

средстава за антикорозиону заштиту, расхладних флуида, као и средстава за 

одмашћивање и чишћење. У оквиру циљног друштва се налази и постројење за третман 

отпадних (рабљених) уља, а друштво може да пружа и услуге трајног збрињавања 

зауљених металних бачви на еколошки прихватљив начин, услуге акредитоване 
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лабораторије за лабораторијске анализе, услуге погона за производњу дуване 

пластичне амбалаже, као и услужно складиштење. 

Циљно друштво је основано 1934. године, а од 1961. године је пословало као 

предузеће за производњу мазива, антикорозионих средстава и хемијских производа. 

Током свог пословања, спајало се са предузећем „Нафтагас“, да би након тога постало 

део предузећа „Југопетрол“, а касније и део друштва „Нафтна индустрија Србије“, од 

када послује под данашњим именом. Самостално послује од 2005. године, када је 

издвојено из НИС-а, тако да је 2007. године приватизовано и наставило да послује као 

привредно друштво. Након раскида уговора о приватизацији 2012. године, наставља да 

послује као државно предузеће, у власништву Агенције за приватизацију. 

Комисија је, на основу достављених података о висини укупних прихода које су 

сви учесници у концентрацији остварили на тржишту Републике Србије у 2014. 

години, утврдила да су учесници у концентрацији имали обавезу да пријаве 

концентрацију, јер је укупан приход свих учесника већи од износа који су прописани 

чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. 

Правни основ за концентрацију јесте Уговор о продаји капитала акционарског 

друштва „Rafinerija nafte“, закључен 8. децембра 2015. године, између Агенције за 

приватизацију, с једне стране, и конзорцијума правних лица, са друге стране, а који 

чине привредна друштва „Virom Group“ и „South Frontier“. Уговором о продаји 

капитала друштва „Rafinerija nafte“ предвиђено је да подносиоци пријаве стекну 100% 

акција у циљном друштву, с тим што је Уговором о конзорцијуму, закљученим између 

подносилаца пријаве, предвиђено да друштво „Virom Group“ стекне 51%, а друштво 

„South Frontier“ 49% акција циљног друштва. Подносиоци пријаве ће стећи заједничку 

контролу на циљним друштвом, јер је Уговором о конзорцијуму предвиђено да се све 

одлуке доносе сагласношћу оба члана конзорцијума и да ће се све одлуке у вези са 

пословањем циљног друштва доносити сагласношћу (једноглсано) свих чланова 

конзорцијума као акционара.  

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Сл. гл. РС“, бр. 

89/2009). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у погледу 

њиховог својства, уобичајене намене и цене, Комисија је утврдила два релевантна 

тржишта производа: 

− тржиште производње уља, мазива и сродних производа 

− тржиште продаје уља, мазива и сродних производа 

Узимајући у обзир претежну регистровану и стварну делатност учесника у 

концентрацији, Комисија је засновала одлуку о наведеним релевантним тржиштима 

производа ценећи вертикалну повезаност учесника након концентрације и делимично 

је прихватила дефиницију коју су предложили подносиоци пријаве. Полазећи од 

пословне делатности циљног друштва, подносиоци пријаве су релевантно тржиште 

производа одредили као тржиште моторних, индустријских и других уља, мазива, 

кочионих течности, масти, антифриза и осталих техничких течности, што је у складу са 

производним асортиманом циљног друштва. Комисија је одредила релевантно 

географско тржиште као тржиште Републике Србије.  

Комисија није разматрала да ли се у оквиру наведених релевантних тржишта 

производа могу утврдити ужа релевантна тржишта производа (нпр. тржиште 

индустријских мазива и тржиште моторних мазива), јер за оцену ефеката пријављене 

концентрације таква одлука није потребна. Комисија је утврдила да пријављена 

концентрација неће имати ефеката ни на једном од дефинисаних релевантних тржишта 

производа. Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 
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Комисија је, на основу доступних података и података које су јој доставили 

подносиоци пријаве, закључила да концентрација неће утицати на конкуренцију у 

Републици Србији.  

Анализирајући положај учесника у концентрацији на тржишту производње уља, 

мазива и сродних производа, Комисија је утврдила да ће подносиоци пријаве стицањем 

контроле над циљним друштвом преузети његов тржишни удео на овом тржишту. 

Подносиоци пријаве се не баве производњом уља, мазива и сродних производа и не 

послују на овом тржишту, тако да немају тржишно учешће на тржишту производње 

уља, мазива и сродних производа, на којем послује циљно друштво. Комисија је отуда 

закључила да нема промене структуре релевантног тржишта и да нема хоризонталног 

преклапања учесника у концентрацији на тржишту производње уља, мазива и сродних 

производа у Републици  Србији. 

Према подацима које су доставили подносиоци пријаве, а који се заснивају на 

њиховим сазнањима и проценама, апсорпциона моћ овог тржишта у Републици Србији 

(укључујући територију покрајине Косово и Метохија) износи око 35.000 тона 

годишње, при чему је учешће домаћих произвођача 70%. Према наводима подносилаца 

пријаве, процењује се да је учешће циљног друштва на тржишту производње уља, 

мазива и сродних производа 3-4%, при чему се највише производе тзв. економична 

уља, тј. уља стандардног квалитета, која се односе на мазива са одобрењем или без 

одобрења произвођача возила и опреме који задовољавају све техничке спецификације 

и перформансе. Према структури намене, циљно друштво највише производи мазива за 

путничка возила, пољопривредну механизацију, грађевинску механизацију, антифризе 

и техничке течности, док се мањи део производње односи на индустријска уља и 

масти. Подносиоци пријаве процењују да главни конкуренти циљног друштва имају 

учешће на тржишту производње од 53% („ФАМ Крушевац“ – 22%, „НИС“ – 17%, 

„ADECO“ – 6%, „VISKOL“ – 8%). 

На тржишту продаје уља, мазива и сродних производа, према проценама 

подносилаца пријаве, њихово учешће је 1%, а учешће циљног друштва 3-4%. 

Подносиоци пријаве немају мрежу дистрибуције и продаје производа на овом 

релевантном тржишту и продају све производе у Републици Србији, док циљно 

друштво највећи део своје продаје (око 80%) остварује преко мреже великих 

дистрибутера, са којима се услови продаје регулишу уговорима или преко 

малопродајних објеката и бензинских станица. Циљно друштво поседује и сопствени 

малопродајни објекат у круг фабрике. У пријави је наведено да се на тржишту 

Републике Србије издваја „НИС“, као највећи конкурент, због екслузивног 

позиционирања на сопственим бензинским станицама. 

Подносиоци пријаве су потврдили да нема преклапања у производном 

асортиману у продаји подносилаца пријаве и циљног друштва, као и да је њихова 

намера да циљно друштво након спровођења концентрације настави са обављањем 

своје основне делатности и производњом производа из свог асортимана, с обзиром на 

обавезу предвиђену Уговором о продаји капитала да наставе производњу у рафинерији 

у периоду од две године након спровођења концентрације. То значи да ће циљно 

друштво наставити да продаје производе из свог асортимана, и то, пре свега, преко 

дистрибутера, како и сада чини. Због тога је Комисија закључила да ће након 

концентрације промена структуре тржишта продаје уља, мазива и сродних производа 

бити занемарљива и да неће утицати на конкуренцију на овом тржишту. 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона и да неће значајно ограничити, нарушити или спречити 

конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, због чега је одлучено 

као у ставу I диспозитивa. 
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Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 

1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, 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. 

 

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. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Доц. др Милоје Обрадовић 

 

 


