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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...]  

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите 
 

 

 

 

                                     

 

 

 

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 6/0-02-757/2017-1, коју је дана 08. децембра 2017. године 

поднело привредно друштво Messer Belgium N.V., са седиштем на адреси Haven 1053,  

Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, Белгија, матични број 0402166453, преко 

пуномоћника,  адвоката Николе Б. Познановића из aдвокатског ортачког друштва 

Јанковић Поповић Митић, Палмотићева 16а, Београд, дана 22. децембра 2017. године, 

доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем контроле од стране привредног друштва Messer Belgium N.V., са 

седиштем на адреси Haven 1053, Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, Белгија, матични 

број 0402166453, и његовог зависног друштва Messer Romania Gaz Srl, са седиштем на 

адреси Delea Veche 24, Corp А, трећи спрат, 024102 Букурешт, Румунија, регистрованог 

у Привредном регистру у Букурешту, под бројем Ј 40/4298/1998, матични број 

10547308, над привредним друштвом Buse Gaz Srl, са седиштем на адреси Drumul lntre 

Tarlale 102-112, сектор 3, Букурешт, Румунија,  регистрованог у Привредном регистру 

у Букурешту, под бројем Ј 40/24507/1994, матични број 6863140, куповином 100% 

удела.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Messer Belgium N.V., са 

седиштем на адреси Haven 1053, Nieuwe Weg 1, 2070 Zwijndrecht, Белгија уплатио 

износ од  25.000.00,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра, дана 11. децембра 2017. 

године, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља одговарајући 

прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

 

 

Образложење 
 

 

Привредно друштво Messer Belgium N.V., са седиштем на адреси Haven 1053, Nieuwe 

Weg 1, 2070 Zwijndrecht, Белгија, матични број 0402166453, поднело је дана 08. 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-757/2017-6 

Датум: 22. децембар 2017. године 

Б е о г р а д 
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децембра 2017. године преко пуномоћника, адвоката Николе Б. Познановића пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-757/2017-1. Подносилац пријаве 

предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 

концентрацију учесника на тржишту по скраћеном поступку. Подносилац пријаве је 

доставио Комисији и допуну пријаве, дана 18. децембра 2017. године. 

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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).  

 

Подносилац пријаве је 08. децембра 2017. године, доставио Комисији и захтев за 

одређивање мере заштите података и извора података, о чему је одлучено посебним 

Закључком број 6/0-02-757/2017-5, од 22. децембра 2017. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Учесник у концентрацији, друштво Messer Belgium N.V. (у даљем тексту: подносилац 

пријаве или Messer Белгија), је члан Messer групе чије је матично друштво Messer 

Group GmbH. Делатност друштва Messer Белгија је производња и продаја техничких, 

специјалних и медицинских гасова на територији Белгије. Друштво Messer Белгија је 

једини члан друштва Messer Romania Gaz Srl (у даљем тексту: Messer Румунија), чија је 

делатност производња и продаја техничких, специјалних и медицинских гасова на 

територији Румуније. Messer група је глобални произвођач и дистрибутер 

индустријских, медицинских и специјалних гасова. Messer група производи и снабдева 

купце кисеоником, азотом, аргоном, угљен-диоксидом, хидрогеном, хелијумом, 

инертним гасовима за заваривање, специјалним гасовима, гасовима за медицинску 

употребу и широким спектром гасних смеса. Производи Messer групе имају широку 

примену у металској, хемијској, прехрамбеној, фармацеутској, аутомобилској и 

електронској индустрији, као и у медицини, истраживању и у технологијама за заштиту 

животне средине. Messer група има своја оперативна постројења у преко 30 земаља, и 

послује у већини европских земаља (са изузетком Велике Британије и Скандинавије), 

као и у Кини, Вијетнаму, Малезији, Алжиру и Перуу.  

 

Матично друштво Messer групе, друштво Messer Group GmbH, је присутно у 

Републици Србији преко свог зависног друштва Messer Tehnogas a.d. Beograd, са 

седиштем на адреси Бањички пут 62, матични број 07011458, у коме је на дан 

13.12.2017. године, према подацима Централног регистра хартија од вредности 

Републике Србије поседовало 81,94% од укупно емитованих акција. Претежна 

делатност друштва Messer Tehnogas a.d. Beograd је производња индустријских гасова 

(шифра делатности: 2011). Messer Tehnogas a.d. Beograd је водећа компанија за 

производњу и промет техничких, медицинских и специјалних гасова и пратеће опреме, 

као и опреме за сечење и заваривање, на територијама Србије и Црне Горе. Друштво 

Messer Tehnogas a.d. Beograd у Србији поседује производне погоне и пунионице гасова 

у боцама у Београду, Смедереву, Бору, Панчеву, Нишу, Краљеву, Новом Саду и 

Оџацима. Продајна мрежа друштва се састоји  од 50 продајних места широм Србије и 

Црне Горе. Messer Tehnogas a.d. Beograd поседује и сопствену службу инжењеринга, 

екипе за монтажу и технички сервис и преко 50 цистерни и камиона. Производи 
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друштва Messer Tehnogas a.d. Beograd се примењују у скоро свим гранама индустрије. 

Акције друштва Messer Tehnogas a.d. Beograd се котирају на Београдској берзи.  

 

Према наводима подносиоца пријаве, друштва [...].  

  

Учесник у концентрацији, друштво Buse Gaz Srl, Румунија (у даљем тексту: циљно 

друштво), је члан Buse групе, чије је матично друштво Buse KSW GmbH & Со. KG, са 

седиштем на адреси Sprudelstrasse 3, Bad Hönningen, D-53557, Немачка, матични број 

HRA 10668. Пословна делатност циљног друштва је производња и продаја техничких и 

специјалних гасова на територији Румуније. Група Buse се састоји од  компанија које 

нуде свеобухватан портфолио решења, који између осталог обухвата производњу 

техничких, специјалних и медицинских гасова, производњу минералне воде и 

производњу и дистрибуцију угљендиоксида. Са више од 25 година искуства, Buse 

група је један од водећих добављача гасова и њихових технологија у региону Балкана и 

јужној Европи. У југоисточној Европи, компаније Buse групе производе угљен-диоксид 

из индустријских и природних извора и продају их заједно са одговарајућим 

технологијама индустријским потрошачима. Према наводима у пријави, циљно 

друштво није присутно и не остварује приходе у Републици Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о куповини удела који је 

закључен од стране и између друштва Buse KSW GmbH & Со. KG, у својству продавца 

и  јединог члана друштва Buse Gaz Srl, Румунија и друштава Messer Romania Gaz Srl и 

Messer Belgium N.V. у својству купаца. Овај Уговор је закључен дана 24.11.2017. 

године. Према наводима у пријави, у складу са Уговором о куповини удела, друштво 

Messer Romania Gaz Srl намерава да стекне 1.608.926 удела, односно 99,99999% учешћа 

у капиталу друштва Buse Gaz Srl, Румунија, а Messer Belgium N.V., Белгија намерава да 

стекне један удео, односно 0,00001% учешћа у капиталу. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. Спровођењем предметне трансакције, 

друштво Messer Romania Gaz Srl, Румунија стећи ће непосредну контролу над циљним 

друштвом, док ће подносилац пријаве стећи посредну контролу над циљним друштвом, 

с обзиром да је друштво Messer Belgium N.V., Белгија, једини члан друштва Messer 

Romania Gaz Srl, Румунија. 

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу 

члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о 

укупним годишњим приходима подносиоца пријаве остварених на светском тржишту и 

приходима друштва Messer Tehnogas a.d. Beograd остварених на тржишту Републике 

Србије, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих прихода 

из члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне 

концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. 

Закона 

 

Релевантно тржиште 
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Релевантно тржиште 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 сматра да за потребе предметне пријаве концентрације није 

неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа, јер без обзира на 

усвојену дефиницију, предложена трансакција неће имати ефеката на конкуренцију у 

Србији, с обзиром да циљно друштво није присутно и не остварује приход на 

територији Републике Србије, као и да нема преклапања између учесника у 

концентрацији на територији Републике Србије. Стога, подносилац пријаве сматра да 

прецизна дефиниција релевантног тржиста може остати отворена. Међутим, у сврху 

пружања комплетних информација, подносилац пријаве, предложио је да се релевантно 

тржиште производа дефинише као тржиште продаје гасова у боцама.  

 

Полазећи од стварне делатности подносиоца пријаве, као и циљног друштва, Комисија 

је у овом случају одредила релевантно тржиште производа као тржиште производње и 

промета техничких и специјалних гасова и прaтеће опреме. 

 

Дистрибуција техничких гасова зависи од области примене, потреба тржишта и захтева 

сваког појединачног купца. Технички и специјални гасови се према количинама, 

начину дистрибуције, и агрегатном стању могу поделити у три основне групе, и то: 1) 

процесне гасове, код којих се снабдевање купаца обавља путем цевовода повезаног са 

постројењем, 2) течне гасове, код којих се снабдевање купаца врши из стабилних 

резервоара путем разводне мреже, и 3) гасове у боцама, код којих се снабдевање малих 

потрошача обавља у појединачним боцама. Свака од наведених група техничких и 

специјалних гасова би могла представљати посебно релевантно тржиште производа. 

Међутим, Комисија у овом случају сматра да није потребно додатно сегментирати 

релевантно тржиште производа, имајућу у виду ефекте предметне концентрације, те је 

оно дефинисано као тржиште производње и промета техничких и специјалних гасова и 

прaтеће опреме. 

 

Подносилац пријаве је предложио  да се релевантно географско тржиште дефинише на 

националном нивоу. Комисија је прихватила наведени предлог подносиоца пријаве, те 

је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације, Комисија је, на основу 

јавно доступних података и података које јој је доставио подносилац пријаве, 

закључила да предметна концентрација неће утицати на промену тржишне структуре 

на дефинисаном релевантном тржишту производа. Ефекти предметне концентрације не 

испољавају се на тржишту Републике Србије, с обзиром да циљно друштво не послује 

на дефинисаном релевантном тржишту производа у Србији. Циљно друштво није ни на 
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који начин присутно у Републици Србији, због чега не долази до преклапања 

активности учесника у концентрацији на релевантном тржишту. 

 

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 донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

став 1. тачке 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. 
 

Поука 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 пријема 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 

и 106/2015).  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

  

 

              Др Милоје Обрадовић  

 

 

 


