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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 6/0-02-371/2020-1, коју је дана 24. марта 2020. године поднело 

привредно друштво OMV Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси Trabrennstraße 6-8, A-

1020 Беч, Аустрија, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске 

канцеларије Моравчевић, Војновић и Партнери АОД Београд, Булевар војводе Бојовића 6-

8, 11000 Београд, дана 11. јуна 2020. године доноси следеће    

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем посредне појединачне контроле од стране привредног друштва OMV 

Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси Trabrennstraße 6-8, A-1020 Беч, Аустрија, 

регистрациони број FN 93363z, преко његовог зависног друштва у искључивом 

власништву OMV Refining & Marketing GmbH, са седиштем на адреси Trabrennstraße 6-8, 

A-1020 Беч, Аустрија, регистрациони број FN 185462 p, над друштвом Borealis AG, са 

седиштем на адреси Wagrаmerstraße 17–19, A-1220 Беч, Аустрија, регистрованим под 

бројем FN 269858а и његовим зависним друштвима, куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, OMV Aktiengesellschaft уплатио износ од 

XXX евра, дана 02. јуна 2020. године на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

представља прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

  

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Привредно друштво OMV Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси Trabrennstraße 6-8, A-

1020 Беч, Аустрија, регистрациони број FN 93363z, (у даљем тексту: OMV или 

подносилац пријаве) поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: 

Комисија), 24. марта 2020. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације која је 

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 
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заведена под бројем 6/0-02-371/2020-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је 

предложио да Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном 

поступку. Комисији су достављене и допуне пријаве дана 29. априла, 15. и 27. маја, као и 

09. јуна 2020. године. 

 

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 3. Уредбе о садржини 

и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Доказ о 

извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта 

Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива, налази се 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 у концентрацији 

 

Акционарско друштво OMV, основано је у складу са законима Аустрије, и уједно је 

крајње матично друштво OMV групе друштава (у даљем тексту: OMV група). OMV група, 

као вертикално интегрисани систем друштава послује на глобалном нивоу у области 

истраживања, развоја, производње, прераде, дистрибуције, складиштења, велепродаје и 

малопродаје нафте и нафтних деривата и течног нафтног гаса (ТНГ). Истраживање, развој 

и производња нафте и гаса географски су лоцирани у областима Централне и Источне 

Европе, Северног мора, Руске Федерације, на Блиском истоку, Африци и Азији-Пацифик. 

Производњу нафтних деривата прерадом нафте и гаса, ова група друштава обавља у 

сопственим рафинеријама у Аустрији, Немачкој и Румунији, где се производе и продају 

ТНГ, млазно гориво, све врсте бензина и дизел горива, лаки мазут, тешки мазут, сумпор и 

калцинисан кокс. Осим тога, OMV група располаже и капацитетима за складиштење и 

транспорт нафте, нафтних деривата и ТНГ-а попут мреже цевовода и објеката за 

складиштење гаса у Аустрији. У области малопродаје, ова група управља мрежом 

бензинских станица у већем броју европских земаља, међу којима је и Република Србија.   

 

OMV је јавно листирано друштво, чије су акције листиране на аустријској берзи, а његова 

два највећа акционара су: Österreichische Beteliligungs AG (ÖBAG, аустријски државни 

инвестициони фонд са учешћем од 31,5%) и Mubadala Petroleum and Petrochemicals 

Holding Company (MPPH, јавно акционарско друштво из Абу Дабија који је део групе 

друштава Mubadala Investment Company PJSC (Mubadala), са учешћем од 24,9%.  

Преостале акције су у слободном оптицају (43%), програму учешћа запослених у 

власништву (0,4%) и сопствене акције (0,2%). Према наводима подносиоца пријаве, OMV 

нема сазнања да, поред друштва MPPH и ÖBAG, постоје неки други акционари који имају 

учешће веће од 5% у OMV. 

 

Активности OMV групе у Републици Србији су део њеног пословног сегмента Низводна 

тржишта гаса. OMV група има једно зависно друштво у Србији, OMV Србија д.о.о. 

Београд  (у даљем тексту: OMV Србија), Омладинских бригада бр. 90А, Нови Београд, 
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матични број 17321480, шифра делатности: 4671 (трговина на велико чврстим, течним и 

гасовитим горивима и сличним производима). 

 

Према доступним подацима са интернет странице OMV Србија д.о.о
1
, ово друштво са 

ограниченом одговорношћу поседује 62 бензинске станице и тржишно учешће на 

тржишту малопродаје нафтних деривата Републике Србије од око 10%. Осим тога, OMV 

група на домаћем тржишту остварује приход и путем велепродаје моторних горива, ТНГ и 

битумена купцима активним у области пољопривреде, транспорта, грађевинарства итд. 

 

OMV група не послује ни на једном од потенцијалних релевантних тржишта у Србији. 

 

Borealis је акционарско друштво, матично друштво Borealis групе друштава (у даљем 

тексту: Borealis група или циљно друштво), са седиштем у Бечу, Аустрија. Бави се 

производњом и продајом полиолефина (полиолефински производи се користе у 

енергетици, аутомобилској индустрији, за израду цеви и робе широке потрошње), базних 

хемикалија (меламин, фенол, етилен, пропилен), као и ђубрива и техничког азота (преко 

своје дистрибутивне мреже од Линца у Аустрији, преко Рајне и Дунава до Црног мора). 

  

Borealis група је власник 62 друштва широм света, а у још пет има већински удео. 

Присутна је у САД, Мексику, Јужној Африци, Аргентини, Колумбији, Чилеу, Бразилу,  

Мароку, Руској Федерацији, НР Кини, као и у највећем броју европских држава – 

Шведској, Норвешкој, Финској, Белгији, Холандији, Француској, Великој Британији, 

Шпанији, Данској, Чешкој Републици, Пољској, Немачкој, Италији, Турској, Аустрији, 

Хрватској, Словачкој, Грчкој, Бугарској, Румунији и Србији. 

 

Borealis је тренутно под заједничком контролом друштава OMV (36%) и Mubadala (64%). 

По затварању предложене трансакције, OMV ће, преко његовог зависног друштва у 

искључивом власништву OMV Refining & Marketing GmbH са седиштем на адреси 

Trabrennstraße 6-8, A-1020 Беч, Аустрија, регистрациони број FN 185462 p, поседовати [...] 

акција у циљном друштву и посредну појединачну контролу над овим друштвом, док ће 

Mubadala задржати неконтролни удео од  [...] акција у циљном друштву. 

 

Осим тога, Borealis и Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) врше заједничку 

контролу над Abu Dhabi Polymers Company Limited (ADPC) и Borouge Pte. Ltd (BP) (у 

даљем тексту заједно Borouge). ADNOC поседује 60% удела, док Borealis има 40% удела у 

ADPC, а ADNOC и Borealis имају по 50% акција у BP. ADPC има седиште у Уједињеним 

Арапским Емиратима, где управља фабриком у Рувајсу, Абу Даби. BP има седиште у 

Сингапуру. ADPC који тренутно заједнички контролишу Borealis и Abu Dhabi National Oil 

Company је индиректно део предложене трансакције, односно OMV стицањем удела у 

циљном друштву посредно стиче и [...] удела, односно заједничку контролу над друштвом 

ADPC. 

 

Borouge пружа разноврстан спектар полиетиленских и полипропиленских иновативних 

пластичних решења за инфраструктурне примене, аутомобилске компоненте и напредну 

амбалажу. Као последица предложене трансакције, OMV ће посредно стећи уделе циљног 

                                                
1 https://www.omv.co.rs/sr-rs/o-omv-u/omv-u-srbiji), приступ остварен 26.05.2020. године 

https://www.omv.co.rs/sr-rs/o-omv-u/omv-u-srbiji
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друштва у Borouge-у. Borouge на тржишту Републике Србије нема регистрована зависна 

друштва, али продаје своје производе и то управо, на основу података достављених у 

пријави, преко циљног друштва, које врши дистрибуцију и пласман његових 

полиетиленских производа на националном тржишту. Према наводима подносиоца 

пријаве ADPC не продаје полимере у Србији, нити остварује приходе у Србији. 

Полиетилен који, такође, продаје ADPC укључен је у анализу потенцијално релеватних 

тржишта. 

 

Borealis група има једно друштво регистровано у Србији - Borealis L.A.T. д.o.o. Београд, 

Нови Београд (у даљем тексту: Borealis СРБ), Булевар Зорана Ђинђића 64а, Нови Београд, 

матични број: 20107499, шифра делатности: 4675 (трговина на велико хемијским 

производима).  

 

Borealis СРБ се бави продајом следећих производа у Србији: AdBlue (раствор урее који се 

користи за редукцију штетних издувних гасова код дизел горива) и ђубрива (на бази азота, 

фосфора, и калцијума - NPK, уреe, и CAN – амонијака). Осим тога, поред производа које 

продаје Borealis СРБ, Borealis група у Републици Србији преко својих зависних друштава 

широм света, продаје и следеће производе: меламин, полипропилен и полиетилен. 

 

Према подацима достављеним у пријави, циљно друштво остварило је у 2019. години у 

Републици Србији укупан приход од [...]. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији су достављени Акционарски уговор 

и Уговор о продаји акција циљног друштва потписани 12. марта 2020. године између 

OMV, у својству купца, и друштва Mubadala, у својству продавца акција, као и преводи на 

српски језик наведених докумената, од стране овлашћеног судског тумача.  

 

OMV намерава да стекне већину акција, а самим тим и посредну појединачну контролу 

над циљним друштвом. Куповином додатних [...] акција циљног друштва од Mubadalе, 

подносилац пријаве ће обезбедити промену из заједничке у посредну појединачну 

контролу над циљним друштвом. 

 

Конкретно, OMV ће стећи појединачну контролу над циљним друштвом, будући да ће 

бити у позицији да врши одлучујући утицај над овим друштвом. Према достављеном 

Акционарском уговору и Уговору о продаји акција, не само да ће OMV стећи већину 

акција у Borealis-у, већ ће имати и моћ да утврђује стратешко-комерцијалне одлуке 

циљног друштва.  

 

Према документима које је подносилац пријаве доставио као правни основ предметне 

концентрације, [...]. 

 

Комисија је достављена трансакциона документа прихватила као ваљани правни основ 

предметне концентрације.  
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Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

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

 

На основу достављених података о висини укупних прихода које су учесници у 

концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2019. 

години, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу да пријави 

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

61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је пријава 

концентрације поднета благовремено у складу са чланом 63. став 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. 

 

Подносилац пријаве истиче да се активности ОМV и циљног друштва не преклапају 

хоризонтално у Србији, као и да не постоје вертикалне везе између њихових активности 

које се конкретно односе на Србију. У том смислу, подносилац пријаве констатује да 

предложена трансакција не може довести ни до каквих негативних утицаја на 

конкуренцију у Србији, без обзира како су тржишта дефинисана.   

У поднетој пријави предложено је и да се релевантна тржишта се, за потребе овог 

предмета, могу дефинисати у складу са активностима Borealis групе у Србији. 

 

Borealis група се бави продајом следећих производа у Србији: (i) полиетилена; (ii) 

полипропилена; (iii) меламина; (iv) ђубрива (NPK ђубрива, урее и CAN амонијака); и (v) 

производа AdBlue.  Отуда се релевантна тржишта, за потребе предложене трансакције, 

могу дефинисати као тржишта велепродаје: (i) полиетилена; (ii) полипропилена; (iii) 

меламина; (iv) ђубрива (NPK ђубрива, урее и CAN-амонијака); и (v) производа AdBlue.  

Имајући у виду да не постоје преклапања, нити вертикални односи учесника 

концентрације, подносилац пријаве сматра да није потребна даља подела тржишта у овом 

предмету.  

 

У складу са претходном праксом, а полазећи од стварних активности ОМV и циљног 

друштва, Комисија је прихватила предлог дефиниције релевантних тржишта производа 

који је дао подносилац пријаве. Тако су, као релевантна тржишта производа за оцену 

потенцијалних ефеката предметне трансакције, дефинисана: 

 

1. Тржиште велепродаје полиетилена;  

2. Тржиште велепродаје полипропилена;  

3. Тржиште велепродаје меламина;  
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4. Тржиште велепродаје ђубрива и индустријских производа који су у вези са 

производњом ђубрива;  

5. Тржиште велепродаје производа AdBlue. 

 

Полиетилен је производ који је дериват етилена и користи се за широк спектар примена, 

као што су превлаке, премази, амбалаже, вреће, пластичне цеви, боце и пластични 

производи различитих калупа. Постоје потенцијалне даље сегментације: 1) полиетилен 

високе густине (HDPE); 2) полиетилен ниске густине (LDPE); 3) линеарни полиетилен 

ниске густине (LLDPE). Подносилац пријаве нагласио је да, за потребе предметне 

трансакције, није неопходно извршити потподелу тржишта за полиетилен, имајући у виду 

да не постоје проблеми у области конкуренције у Србији, што је Комисија и прихватила. 

 

Полипропилен је производ који се добија из пропилена. Могле би се узети у обзир 

евентуалне даље поделе као на пример (i) полипропиленска смола: хомополимери; 

насумични кополимери; жилави (блок) кополимери; (ii) полипропиленска једињења. 

Подносилац пријаве сматра да је за потребе предметног поступка прикладно да се 

тржиште велепродаје полипропилена дефинише у ширем смислу, будући да предложена 

трансакција не доводи до проблема у области конкуренције у Србији, што је Комисија и 

прихватила. 

 

Меламин се конвертује из сировине урее и састоји се од угљеника, водоника и азота. 

Меламин jе специјализована хемикалија, која се користи за широки спектар примена као 

што су обрада површина (аутомобилска индустрија или импрегнација папира за 

производњу ламината), адхезиви и лепкови (нарочито у дрвној индустрији за производњу 

иверице и медијапана) и као незапаљиви материјал. Могуће је, како указује подносилац 

пријаве на европску праксу, и уже дефинисање овог релевантног тржишта на (i) меламин 

високог квалитета и (ii) меламин ниског квалитета.  Подносилац пријаве сматра да је за 

потребе предметног поступка довољно да се тржиште велепродаје меламина дефинише у 

ширем смислу, будући да предложена трансакција не доводи до проблема у области 

конкуренције у Србији, што је Комисија и прихватила. 

 

Borealis такође послује у области ђубрива и производа од техничког азота. У Србији, 

продаје NPK ђубрива, уреу и CAN (амонијак). 

 

Подносилац пријаве подсећа на европску праксу која признаје више начина поделе 

тржишта ђубрива. Азот (N), фосфор (P) и калцијум (K) чине примарне биљне нутријенте 

који су потребни у великим количинама за пољопривредне примене. Ђубрива могу бити у 

појединачној нутријентној форми (чисти азот, чисти фосфор и чисти калијум) или у 

сложеној форми која може садржати комбинацију азота, фосфора и калијума. То се може 

постићи хемијским путем (једињења ђубрива) или механичким путем (мешана ђубрива). 

Даља разлика се може направити између примене на пољу и специјализације примене; 

прва се у изворном облику – форми (прах, гранулат итд.), разноси по пољу и прогресивно 

се разблажује кишом или водом за наводњавање, док се друга односи на ђубрива која се у 

потпуности растварају у води или на течна ђубрива која се примењују у течној форми.  

 

Што се тиче индустријских производа који су у вези са производњом ђубрива, азотна 

киселина је бледо жута или скоро безбојна течност јаког мириса, благо вискозна и 

умерено до високо корозивна у зависности од концентрације киселине. Обичне примене 
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азотне киселине су за производњу ђубрива, производњу полупроизвода за полиуретане, 

адипинске киселине, средства за бојење или експлозива. Европска комисија је, како 

наглашава подносилац пријаве, разматрала даљу поделу за  азотну киселину на: (i) слабу 

азотну киселину (углавном се користи за производњу ђубрива); (ii) азеотропну азотну 

киселину; (iii) концентровану азотну киселину. 

 

Амонијак се може користити као сировина за производњу ђубрива на бази азота, али се 

може продавати и директно као ђубриво (убризгавањем у земљиште као компресовани 

гас) и за индустријске примене. Постоји потенцијална даља подела на: (i) анхидровани 

амонијак: даља подела би се могла направити између амонијака за индустријске потребе 

(начелно се допрема камионима) и амонијака за производњу ђубрива (начелно се 

доставља у великим количинама преко увозног терминала); (ii) разводњен амонијак. 

 

Borealis производи и сирови угљендиоксид (CO2), као нус производ из поступка 

производње амонијака. CO2 је природни производ који је садржан у ваздуху. Такође је и 

нус производ из производње ђубрива односно конкретно из поступка производње 

амонијака. Међутим, подносилац пријаве подсећа на раније одлуке Европске комисије, 

према којима је  CO2  нус производ и не представља основну делатност за произвођаче 

ђубрива. Уреа је производ од амонијака и угљен диоксида. Углавном се користи за 

производњу пластике, различитих лепкова и за животињску храну, јер обезбеђује јефтини 

извор фиксираног азота за унапређење раста. Користи се и као реактант за смањење азот 

оксида у индустријским постројењима и дизел моторима.  

 

Подносилац пријаве сматра да нема потребе да се релевантна тржишта у Србији овако 

уско дефинишу будући да предложена трансакција неће довести ни до каквих проблема у 

области конкуренције, што је Комисија и прихватила. 

 

OMV и Borealis послују на тржишту велепродаје производа AdBlue, али на различите 

начине. AdBlue, према тврдњама изнетим у пријави, производи једино Borealis, који га 

потом, између осталих купаца, продаје и OMV-у. OMV AdBlue даље користи у 

сопственим рафинеријама, као адитив приликом прераде нафте у дизел горива, која потом 

продаје на велико и мало учесницима на нисходним ( down streem) тржиштима. 

 

Међутим, овај вертикални однос се не односи, како се истиче у пријави, на Србију, услед 

чињенице да OMV не располаже рафинеријама у Републици Србији, нити продаје AdBlue 

као посебан производ на домаћем тржишту. 

AdBlue је агенс за смањење емисије издувних гасова који се користи у дизел теретним 

камионима и возилима јавног превоза за смањење емисије издувних гасова азот оксида. 

 

AdBlue је раствор урее високог степена чистоће, који је растворен у деминерализованој 

води који се може користити само у вези са технологијом селективног каталитичког 

смањења (SCR), где доводи до смањење штетних емисија за приближно 90%. AdBlue се 

може користити и у исту сврху у бродовима и индустријским постројењима.   

 

Комисија није прихватила предлог подносиоца пријаве да дефинисање релевантног 

географског тржишта може остати отворено, имајући у виду активности учесника у 

концентрацији, већ је исто дефинисано на националном нивоу, као тржиште Републике 

Србије, у складу са чланом 6. став 3, у вези члана 2. Закона. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, према наводима у пријави, Комисија 

је констатовала да подносилац пријаве није присутан ни на једном од дефинисаних 

релевантних тржишта производа у Републици Србији. Предложена трансакција 

представља промену заједничке контроле, коју су пре ове концентрације вршили OMV 

група и Mubadala над друштвом Borealis, у посредну појединачну контролу OMV групе 

над циљним друштвом. 

 

Потенцијалне вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном тржишту Комисија није 

даље испитивала из већ наведеног разлога, што OMV не располаже рафинеријама у 

Републици Србији, нити продаје AdBlue као посебан производ на домаћем тржишту. 

 

Предметном концентрацијом подносилац пријаве ће преузети постојећи тржишни удео 

циљног друштва на дефинисаним релевантним тржиштима велепродаје полиетилена, 

полипропилена,  меламина; ђубрива (NPK ђубрива, урее и CAN-амонијака) и производа 

AdBlue у Републици Србији. Према подацима које је Комисији доставио подносилац 

пријаве, тржишни удео Borealis групе нису већи од /10-20/% ни на једном од ових 

тржишта, на основу  чега се може закључити да предметна трансакција, након своје 

реализације, неће утицати на промену тржишне структуре на дефинисаним релевантним 

тржиштима и да неће имати негативне ефекте на конкуренцију у Републици Србији.  

 

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

смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa решења. 

 

Одлука у ставу II диспозитива решења 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. 

 

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 бр. 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. 


