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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у рсапону 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 49/2011), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-761/2017-1, 

од 11. децембра 2017. године, коју је поднело привредно друштво „OMV 

Refining & Marketing“ GmbH са седиштем на адреси Trabrennstrasse 6-8, 1020 

Беч, Аустрија, кога заступа пуномоћник адвокат Tијана Којовић из адвокатског 

ортачког друштва „BDK Advokati“ AOD, из Београда, ул. Мајке Јевросиме бр. 

23, дана 8. јануара 2018. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

  

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног 

друштва „OMV Refining & Marketing“ GmbH са седиштем на адреси 

Trabrennstrasse 6-8, 1020 Беч, Аустрија, регистрованог у Привредном суду у 

Бечу под регистарским бројем FN 185462p, над нафтним терминалом које се 

налази у Lobau, Аустрија у власништву привредног друштва „Shell Austria 

Gesellschaft“ m. B. H., са седиштем на адреси Donau-City-Strasse1, 1220 Беч, 

Аустрија, регистрованог у Привредном суду у Бечу под регистарским бројем FN 

92517f.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве извршио уплату износа од 

25.000,00 (двадесетпетхиљада) евра, дана 13. децембра 2017. године, на рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописан износ за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Привредно друштво „OMV Refining & Marketing“ GmbH са седиштем на 

адреси Trabrennstrasse 6-8, 1020 Беч, Аустрија, (у даљем тексту: OMV R&M или 

подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 
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тексту: Комисија), дана 11. децембра 2017. године преко пуномоћника, адвоката 

Тијане Којовић, из адвокатског ортачког друштва „BDK Advokati“ AOD, из 

Београда ул. Мајке Јевросиме бр. 23, пријаву концентрације бр. 6/0-02-761/2017-

1 (у даљем тексту: пријава) са предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у 

скраћеном поступку. Увидом у достављену документацију, Комисија је 

утврдила да је поднета пријава потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, 

број 5/16), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку 

испитивања пријављене концентрације. Саставни део пријаве концентрације је и 

доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за 

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

 

У предметном управном поступку подносилац пријаве поставио је и 

Захтев за заштиту поверљивих података број: 6/0-02-761/2017-2 од 11. децембра 

2017. године, о коме је одлучено посебним закључком. 

 

Увидом у достављену документацију учесника концентрације, увидом у 

изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, овде учесника 

концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у друге доказе, утврђено 

је следеће. 

 

Учесници концентрације  

 

Подносилац пријаве OMV R&M је зависно друштво друштва „OMV 

Aktiengesellschaft“ (у даљем тексту: OMV AG). OMV AG је интегрисано 

друштво за нафту и гас са седиштем у Бечу, Аустрији. Ово друштво активно је 

на узводном (Upstream) тржишту за истраживање и производњу нафте и 

природног гаса, као и у низводним (Downstream) сегментима прераде и 

дистрибуције нафтних производа (укључујући пертохемијске производе) и у 

увозу и дистрибуцији природног гаса, укључујући малопродају на бензинским 

пумпама. OMV AG је матично друштво OMV Grupe (у даљем тескту: OMV 

група или OMV) 

 

На узводном тржишту OMV своје пословне активности фокусира на 

четири главна региона: Средњоисточна Европа (Аустрија, Румунија), Северно 

море, Средњи исток и Африка и Русија. Крајем 2016. године, OMV је на 

узводном тржишту био активан у 15 земаља широм света и имао резерве од око 

једне милијарде барела нафте. Његова технолошка предност огледа се у томе 

што интегрише највише светске стандарде безбедности и ефикасности 

истовремено дајући значајан допринос производњи која је више профитабилна и 

више окренута ка заштити животне средине.  

 

Претежна делатност подносиоца пријаве је продаја и маркетинг у вези са 

низводним сегментом пословања нафтом (укључујући петрохемикалије). OMV 

R&M послује као водећа компанија за целокупну делатност рафинерије, 

маткетинга и петрохемије OVM групе. 

 

Низводни сегмент пословања обједињује низводни сегмент пословања 

нафтом (укључујући петрохемикалије) и низводни сегмент пословања гасом. У 

оквиру сегмента пословања са нафтом активне су три рафинерије: Schwechat 
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(Аустрија), Burghausen (Јужна Немачка) и Petrobrazi (Румунија). Годишњи 

капацитет прераде OMV износи око 18 милиона тона, а малопродајна мрежа 

састоји се од приближно 2.000 бензинских пумпи у 10 земања са јаким 

портфолиом брендова. OMV низводно интегрисани сегмент пословања гасом 

послује кроз цео ланац вредности гаса. Портфолио снабдевања гасом састоји се 

од природног гаса коме се додају одређене количине компримованог гаса. Кроз 

око 900 км гасне мреже и складишним капацитетима од око 2,7 милијарди 

кубних метара, гас се допрема на тржиште и продаје преко сопствених канала 

продаје. Због значаја наведеног енергента, Централно европско средиште гаса 

(CEGH) успостављено је као важна платформа трговине гасом на правцу од 

истока ка западу, а такође руководи берзом гаса. Чвор за дистрибуцију гаса у 

Baumgartenu (Аустрија) је највећи чвор у Централној Европи за гас из Русије. 

OMV управља са две гасне електране у Румунији и Турској.    

 

OMV група у 2016. години са око 22.500 запослених остварила је приход 

од око 19 милијарди ЕУР. 

 

OMV група у Србији има једно зависно друштво – Privredno društvo za 

trgovinu i usluge OMV Srbija d.o.o. Beograd (OMV Srbija d.o.o.) Друштво OMV 

Srbija регистровано је у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) 

под матичним бројем 17321480, за трговину на велико чврстим, течним и 

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

Чланови/сувласници овог домаћег друштва су OMV Refining & Marketing GmbH 

из Аустрије са 0,10000% удела и OMV Petrom S.A. из Румуније са 99,90000% 

удела. 

 

OMV Srbija је друштво активно у трговини на велико чврстим, течним и 

гасовитим горивима и сличним производима у Србији. Друштво руководи 

малопродајом у преко 60 бензинских пумпи у Србији. (www.omv.co.rs) 

 

OMV група у складу са чланом 5. Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС”, брoj 51/09 и 95/13 - у даљем тексту: Закон) представља 

једног учесника на тржишту. 

 

У предметној трансакцији друштво OMV R&M као учесник 

концентрације стиче појединачну контролу над нафтним терминалом које се 

налази у Lobau (у даљем тексту: Lobau нафтни терминал или циљна имовина) а 

које је у власништву друштва „Shell Austria Gesellschaft“ m.b.H. (у даљем 

тексту: Shell Austriјa или продавац). Друштво Shell Austriјa са седиштем на 

адреси Donau-City-Strasse1, 1220 Беч, Аустрија, регистровано је за рафинисање 

сирове нафте за производњу гаса, петрохемијских производа и лож уља. 

Друштво се бави управљањем бензинским станицама са малопродајним 

објектима. Продавац је аустријско зависно друштво Shell grupe (у даљем тексту: 

Shell група). 

 

Циљна имовина активна је само у Аустрији и њене пословне активности 

састоје се од складиштења рафинисаних нафтних производа.  

 

Циљна имовина нема пословних активности у Србији. 
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Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Комисији је као акт о концентрацији достављен Уговор о купопродаји 

складишта нафте у Lobau, закључен 6. децембра 2017. године између друштва 

Shell Austria Gesellschaft m.b.H. као продавца и друштва OMV Refining & 

Marketing GmbH као купца. У складу са наведеним уговором OMV Refining & 

Marketing GmbH ће куповином имовине стећи непосредну појединачну 

контролу у смислу члана 17. став 1. тачка 2 Закона над Lobau нафтним 

терминалом Shell Austrije који се састоји од: 

 имовине укупне површине 57.918m² и имовине EZ 29 у земљишном 

регистру 01661 Kaiserebersdorf Herrschaft, Окружног суда Donaustadt, 

која се састоји од парцеле број 369/17 – према земљишном регистру – 

укупне површине 9.681 m², укључујући све грађевине подигнуте на њој 

и све што је са њом повезано земљом, зидом, шрафом и ексером, 

укључујући нарочито инсталације, подигнуте танкере, цеви и опрему за 

складиштење минералног уља. Lobau нафтни терминал такође укључује 

систем за праћење који се налази на земљишту и одређене понтоне и 

 одређене опреме и уговора у складу са чланом 2 Уговора. 

 

[...]  

 

Комисија је предметни Уговор прихватила као валидaн правни основ ове 

концентрације, и исти се налази у списима предмета. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља 

концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. На основу 

достављених података о висини укупних прихода које су сви учесници у 

концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 

2016. години, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу да 

пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у 2016. 

години већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за 

пријаву концентрације. Пријава концентрације је благовремена, јер је поднета у 

складу са чланом 63. став 1. тачка 1. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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. 

 

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа/услуга 

подносилац пријаве пошао је од активности страна учесница трансакције. 
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Обзиром да циљна имовина није присутна у Србији и да нема 

преклапања између пословних активности страна у Републици Србији, 

подносилац пријаве сматра да дефиниција релевантног тржишта може остати 

отворена јер трансакција неће имати било каквог ефекта на конкуренцију у 

Србији и неће изазвати забринутост у погледу конкуренције у Србији. 

Међутим, у циљу потпуности пријаве, подносилац пријаве предлаже да 

се као релевантно тржиште производа одреди тржиште на коме је циљна 

имовина претежно активна локално у Аустрији као тржиште складиштења 

рафинисаних нафтних производа.  

Складиштење рафинисаних нафтних производа Европска комисија (у 

даљем тексту: ЕК) у својим претходним одлукама, обзиром на техничке и 

комерцијалне разлоге дефинисала је као засебно тржиште производа различито 

од тржишта складиштења сирове нафте, биљних уља, хемикалија и гаса. 

Складиштење је услуга која се састоји од пружања складишних капацитета за 

одређене врсте робе. ЕК у својим одлукама складиштење наведених производа 

анализирала је и сегментирала по више основа, а Комисија је наведене примере 

сагледала као додатне информације које могу бити од значаја приликом 

дефинисања релевантног тржишта. 

 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве као исправан и исто 

дефинисала као тржиште складиштења рафинисаних нафтних производа, што 

представља стварну делатност циљне имовине.  

 

Подносилац пријаве предложио је да релевантно географско тржиште 

дефинише на националном нивоу, односно као територију Републике Србије. 

Комисија је наведени предлог прихватила као исправан, јер је у складу са 

законским надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са 

становишта утицаја на конкуренцију процењује у оквиру националне 

територије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Код оцене ефеката концентрације подносилац пријаве сматра да 

предметна трансакција не може да има било какве негативне ефекте на 

територији Републике Србије, из разлога што стране учеснице немају 

преклапања у погледу пословних активности у Србији јер циљна имовина 

уопште нема пословних активности у Србији. Обзиром да трансакција неће 

довести до повећања тржишних удела стицаоца на релевантном тржишту у 

Србији, трансакција не може да има било какве негативне ефекте на територији 

Републике Србије у виду стварања или јачања доминантног положаја. 

  

На основу анализе свих елемената пријаве и целокупне документације 

која је достављена уз њу, Комисија је утврдила да спровођење предметне 

концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања 

конкуренције, пре свега стварањем или јачањем доминантног положаја 

подносиоца пријаве на дефинисаном релевантном тржишту.  
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Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у 

првом ставу диспозитива решења.  

 

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета 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. 

 

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 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 

 

 

 

 

 

 


