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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и чл. 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 6/0-02-366/2020-1, 

коју је 23. марта 2020. године поднело друштво Messer Group GmbH, са регистрованим седиштем на 
адреси Messer-Platz 1, 60598 Bad Soden, Немачка, које заступа пуномоћник, адвокат Никола Б. 

Познановић, са седиштем на адреси Владимира Поповића 6, Београд, дана 16. априла 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 Messer Group GmbH, са 
регистрованим седиштем на адреси Messer-Platz 1, 60598 Bad Soden, Немачка, регистарски број HRB 

73307, над привредним друштвом AIR LIQUIDE CZ, s.r.o., са седиштем на адреси Jinonicka 804/80, 

PSČ 15000, Праг 5, Чешка, матични број 264 61 609, и привредним друштвом AIR LIQUIDE 

SLOVAKIA, s.r.o., са седиштем на адреси Piešt’anska 8188/3, Trnava 917 01, Словачка, матични број 
35 788 283, куповином удела. 
 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 25. марта 2020. године уплатио износ од ХХХ 

евра, на рачун Комисије за заштиту конкуренције,   што представља одговарајући прописани износ 
за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Messer Group GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Messer-Platz 1, 

60598 Bad Soden, Немачка, регистарски број HRB 73307 (у даљем тексту: Messer Group или 

подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) дана 
23. марта 2020. године преко пуномоћника, адвоката Николе Б. Познановића, пријаву концентрације 
која је заведена под бројем 6/0-02-366/2020-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је 
предложио да Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.   
 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које проистичу 
из садржаја поднете пријаве, 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). Извод о извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је 
прописани износ за издавање акта уплаћен у целости, што је утврђено у ставу II диспозитива. 
 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV,  Београд 

Број: 6/0-02-366/2020-4 

Датум: 16. април 2020. године 
 

 

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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На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту одређених 

података број 6/0-02-366/2020-2 од 23. марта 2020. године (у даљем тексту: захтев). Садржину 
захтева представља спецификација података из пријаве, а чија се заштита тражи, као и образложење 
разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним Закључком о 

заштити података.   
 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве је матично друштво Messer групе друштава, глобалне групе компанија које су 
активне у производњи и дистрибуцији индустријских, специјалних и медицинских гасова. Messer 

група производи и снабдева клијенте кисеоником, азотом, аргоном, угљен-диоксидом, хидрогеном, 

хелијумом, инертним гасовима за заваривање, специјалним гасовима, гасовима за медицинску 
употребу и широким спектром гасних смеша. Производи Messer групе имају широку примену у 
челичној и металској, хемијској, прехрамбеној и фармацеутској, аутомобилској, електронској 
индустрији, медицини, истраживању и у технологијама за заштиту животне средине. Подносилац 

пријаве има своја оперативна постројења у преко 30 земаља. У 2019. години Messer група је на 
светском нивоу остварила приход од око [...] евра. 
 

У Србији, Messer група је присутна преко свог зависног друштва MESSER TEHNOGAS AD 

BEOGRAD, са седиштем на адреси Бањички пут 62, Београд-Раковица, матични број 07011458, 

шифра делатности 2011 - производња индустријских гасова (у даљем тексту: Messer Србија). Messer 

Србија, као део Messer групе од 1997. године, водећа је 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. Messer Србија у Србији поседује производне 
погоне и пунионице гасова у боцама у Београду, Смедереву, Бору, Панчеву, Нишу, Краљеву, Новом 

Саду и Оџацима. Messer Србија поседује више од 50 продајних места широм Србије и Црне Горе. 
Messer Србија поседује и сопствену службу инжењеринга, екипе за монтажу и технички сервис и 

преко 50 цистерни и камиона, гарантујући тако својим купцима техничку и логистичку подршку 24 

сата дневно, 365 дана у години. Messer Србија подстиче развој и побољшање процеса у индустрији 

челика и метала, металургији, хемијској и петрохемијској индустрији, индустрији хране и пића, 
фармацеутској индустрији, аутомобилској индустрији, индустрији електронике, медицини, кућној 
нези, сечењу и заваривању, обради воде и екологији и научним истраживањима. Производни 

портфолио Messer Србије чине: кисеоник, азот, аргон, угљен-диоксид, ацетилен, водоник, хелијум, 

суви лед, азотсубоксид, медицински гасови, специјални и чисти гасови и гасне смеше, расхладни 

флуиди и остали гасови. На тржишту Републике Србије MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD је у 
2019. години остварио приход од око [...] евра.  

 

Предмет преузимања у овој концентрацији су привредна друштва AIR LIQUIDE CZ, s.r.o., са 
седиштем на адреси Jinonicka 804/80, PSČ 15000, Праг 5, Чешка, матични број 264 61 609, и  AIR 

LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., са седиштем на адреси Piešt’anska 8188/3, Trnava 917 01, Словачка, 
матични број 35 788 283, (у даљем тексту: Air Liquide CZ i Air Liquide SL или заједно циљна 
друштва). Циљна друштва су део Air Liquide групе, глобалне групе компанија које су активне на 
тржишту гасова, технологија и услуга за индустрију и здравство, чије је матично друштво Air 

Liquide SA, привредно друштво са регистрованим седиштем на адреси 5, quai d'Orsay, 75007 Париз, 
Француска, регистарски број 552 096 281 (у даљем тексту: Air Liquide). Air Liquide је присутан у 80 

земаља са око 67.000 запослених. Циљна друштва су у 100% власништву Air Liquide Eastern Europe 

S.A., привредног друштва са регистрованим седиштем на адреси 6 rue Cognacq-Jay, 75007 Париз, 
Француска, регистарски број 487 772 899 (у даљем тексту: Air Liquide EE), који је уједно члан Air 

Liquide групе. Делатност циљних друштава је производња, прерада, паковање, продаја и 

дистрибуција индустријских гасова, као и продаја и дистрибуција специјалних гасова, давање у 
закуп, продаја и дистрибуција боца, цистерни и приколица за гасове, на територији Чешке, односно 
Словачке.  
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Циљна друштва нису присутна и не остварују приход у Републици Србији.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предложена трансакција се односи на стицање индиректне контроле од стране Messer групе над 

циљним друштвима, и то посредно преко зависног друштва Messer Technogas s.r.o., са 
регистрованим седиштем на адреси Zeleny pruh 1560/99, Branik, 140 00 Prag 4, Чешка, матични број 
407 64 788 (у даљем тексту: Messer CZ), куповином 100% власничког удела у привредном друштву 
Air Liquide CZ, и преко зависног друштва Messer Tatragas, spol. s r.o., са регистрованим седиштем на 
адреси Chalupkova 9, Bratislava 819 44, Словачка, матични број 00 685 852 (у даљем тексту: Messer 

SL), куповином 100% власничког удела друштва Air Liquide SL. 

 

Messer CZ и Messer SL, у својству потенцијалних купаца, упутили су Air Liquide EE неопозиву и 

обавезујућу понуду за куповину 100% власничког удела које Air Liquide EE има у друштвима  Air 

Liquide CZ i Air Liquide SL, а коју је Air Liquide EE потписао као потврду пријема понуде. 
Подносилац пријаве је доставио предметну Понуду, а коју је Комисија прихватила као ваљани 

правни основ посматране концентрације.   
 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу члана 17. 

став 1. тачка 2) Закона. 
 

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника концентрације, 
остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2019. години, утврдила да је 
подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је укупан приход свих учесника у 
концентрацији у 2019. години већи од износа који је прописан чланом 61. став 1. тачка 1) Закона, као 
услова за пријаву концентрације. Пријава концентрације је поднета благовремено и у складу са 
чланом 63. став 2. Закона.  
 

Релевантно тржиште 

 

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 релевантно тржиште производа може бити дефинисано као тржиште 
продаје гасова у боцама. Подносилац пријаве наводи да је за дефиницију релевантног тржишта 
производа од изузетног значаја нагласити технолошку природу производње, односно дистрибуције 
техничких гасова. У зависности од области примене, потреба тржишта и првенствено захтева сваког 
појединачног купца, технички гасови (синтетички ваздух, кисеоник, азот, аргон, угљендиоксид, 

ацетилен, водоник, пропан-бутан, природни гас, хелијум, фреон, специјални гасови и гасне смеше) 
се према количинама, начину дистрибуције и испоруке и агрегатном стању сврставају у три групе и 

то: процесне гасове (снабдевање купца путем цевовода повезаног са постројењем), течне гасове 
(снабдевање купаца из стабилних резервоара путем разводне мреже) и гасове у боцама (снабдевање 
малих потрошача појединачним боцама). 

1. Процесни и течни гасови 

Велика индустријска постројења као што су челичане, топионице, рафинације и хемијски комплекси 

због својих специфичних технологија прераде и производње, као и због значајног смањења трошкова 
производње, побољшања квалитета сопственог производа (аргон) и веће сигурности у процесу 
производње, користе техничке гасове у процесу побољшања сагоревања на високим температурама 
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(кисеоник) и инертизације (заштитне атмосфере азотом) те због потрошње изузетно великих 

количина процесног гаса које се крећу и до 40.000 Nm
3
/h захтевају једини могући начин снабдевања 

а то је снабдевање путем цевовода. За овакав начин снабдевања потребна је изградња постројења за 
производњу техничког гаса или мањих PSA јединица (мања постројења за производњу техничког 
гаса). Снабдевање купаца директно из постројења путем цевовода захтева и додатне мере 
сигурности у снабдевању како не би дошло до престанка рада постројења за производњу техничког 
гаса. Као једна од мера сигурности користи се адекватна количина течног гаса која настаје као нус 
производ у малим количинама током процеса производње гасовитог кисеоника и азота и складишти 

се у резервоарима поред самог постројења или се допрема са других производних локација. Течан 

гас се поред сигурности у снабдевању користи и за снабдевање купаца додатним количинама гаса 
при потрошњи гаса изнад пројектованих капацитета самог постројења. Течан гас се из резервоара, 
додатним процесом потпаравања враћа у гасовито стање (процесни гас) и путем цевовода испоручује 
купцу. 

1. Гасови у боцама 

Поред већ поменутих области у обједињеном технолошком процесу, технички, медицински и 

специјални гасови налазе примену у области хемијске индустрије, металургије, индустрији обраде 
метала, обради воде, заштити човекове средине, индустрији хране итд. Различити су видови примене 
у свакој грани индустрије. Гасови се могу користити у интензификацији процеса сагоревања у 
индустријским пећима, у добијању хемијских једињења, у спаљивању отпадног материјала, 
термичким обрадама метала, у процесима спајања и раздвајања метала (заваривање и сечење), 
разградњи и неутрализацији, смрзавању и чувању хране. Подносилац пријаве сматра, узимајући у 
обзир пре свега пословну делатност циљних друштава, да је релевантно тржиште најисправније 
дефинисати као тржиште продаје гасова у боцама. Подносилац пријаве наводи да релативно низак 
ниво развоја индустрије у Републици Србији опредељује потрошњу гасова у боцама првенствено у 
области спајања и раздвајања метала (заваривање и сечење). 
 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности 

учесника концентрације и нарочито циљних друштава, Комисија је прихватила предлог подносиоца 
пријаве, и као релевантно тржиште производа дефинисала релевантно тржиште велепродаје гасова у 
боцама. Даља сегментација релевантног тржишта није неопходна имајући у виду да циљна друштва 
нису присутна на територији Републике Србије, као и одсуство било каквог хоризонталног 
преклапања. 
 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је такође прихватила предлог 
подносиоца пријаве и дефинисала га на националном нивоу као тржиште Републике Србије у складу 
са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 
   

Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија је на основу 
доступних података и података који су јој достављени уз пријаву концентрације, закључила да 
концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на дефинисаном релевантном тржишту 
у Србији и да неће имати негативне ефекте на конкуренцију у Републици Србији. 

 

Подносилац пријаве је преко свог зависног друштва Messer Србија активан на тржишту продаје 
гасова у боцама кроз производњу истих у сопственим производним погонима и пунионицама гасова 
и кроз њихову дистрибуцију и директну или индиректну продају преко својих партнера у продаји. 

Messer група на тржишту Републике Србије продаје своје производе под робном марком MESSER 

Gases for life.  

 

Према грубој процени подносиоца пријаве његово тржишно учешће на релевантном тржишту 
велепродаје гасова у боцама у Републици Србији у 2019. години износи /5-10/%. Подносилац пријаве 
је навео да су главни конкуренти на тржишту велепродаје гасова у боцама NIS A.D. NOVI SAD, са 
седиштем на адреси Народног Фронта 12, Нови Сад, матични број 20084693, шифра делатности 0610 
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- Експлоатација сирове нафте, са процењеним тржишним учешћем од /30-40/%, KNEZ PETROL DOO 

ZEMUN, са седиштем на адреси Царице Јелене 28, Београд, матични број 17535439, шифра 
делатности 4671 - Трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и сличним 

производима, са процењеним тржишним учешћем од /20-30/%  и  DOO EURO GAS SUBOTICA, са 
седиштем на адреси Отмара Мајера бб, Суботица, матични број 08701156, шифра делатности 1920 - 

Производња деривата нафте, и са процењеним тржишним учешћем од /10-20/%. 

 

Циљна друштва нису присутна на релевантном тржишту у Републици Србији, нити су на било који 

други начин активна на територији Републике Србије.  
 

Из утврђеног чињеничног стања произлази да предметна концентрација неће довести до 
хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеном релевантном тржишту 
производа. Стога се може закључити да спровођењем предметне концентрације неће доћи до 
негативних ефеката, хоризонтално или вертикално посматрано, те 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 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 9, у року од 30 дана од дана достављања 
решења. Достављање ће се у смислу примене прописаних рокова, сматрати извршеним кад истекне 
15 дана од дана престанка ванредног стања. 
 

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. 

 

 

 


