
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

                                   

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 6/0-02-662/2020-1, коју је 14. октобра 2020. године поднело 

привредно друштво Messer Medical Homecare Holding GmbH, са седиштем на адреси 

Messer-Platz 1, Bad Soden, Немачка, које заступа пуномоћник, адвокат Никола Б. 

Познановић, Владимира Поповића 6, Београд, дана 10. новембра 2020. 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 Medical Homecare 

Holding GmbH, са седиштем на адреси Messer-Platz 1, Bad Soden, Немачка, регистарски 

број HRB 6810, над привредним друштвом Hans Müller НМР Medizintechnik GmbH, са 

седиштем на адреси Schnieglinger Str, 162, Нирнберг, Немачка, регистарски број HRB 

25169, и привредним друштвом Hans Müller medizinische und technische Gase GmbH, са 

седиштем на адреси Schnieglinger Str, 162, Нирнберг, Немачка, регистарски број HRB 

27165, куповином удела.  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве Messer Medical Homecare Holding GmbH, 

дана 16. октобра 2020. године уплатио износ од ХХХ евра, што представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Привредно друштво Messer Medical Homecare Holding GmbH, са седиштем на адреси 

Messer-Platz 1, Bad Soden, Немачка, регистарски број HRB 6810 (даље у тексту: Messer 

или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у 

тексту: Комисија) дана 14. октобра 2020. године, преко пуномоћника, адвоката Николе 

Б. Познановића, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-662/2020-1 

(даље у тексту: пријава). Допуна пријаве достављена је дана 5. новембра 2020. године. 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд  

Број: 6/0-02-662/2020-7 

Датум: 10. новембар 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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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. У списима 

предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен 

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

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), 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.  

 

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве је део Messer групе, глобалне компаније која је активна 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, који имају 

широку примену у челичној, металној, хемијској, прехрамбеној, фармацеутској 

индустрији, аутомобилској и електроничкој индустрији, медицини, истраживању и 

еколошким технологијама.  

 

Messer група је присутна у Србији и остварује приход у Републици Србији преко свог 

зависног друштва - Messer Tehnogas, акционарско друштво за производњу и промет 

техничких и медицинских гасова и пратеће опреме, са седиштем на адреси Бањички 

пут 62, Београд, матични број 07011458, чија је претежна делатност производња 

индустријских гасова (даље у тексту: Messer Србија).  

 

Messer Србија, као део Messer групе је компанија која се бави производњом и 

прометом техничких и медицинских и специјалних гасова и пратеће опреме, као и 

опреме за сечење и заваривање, на територији Србије. 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.  

 

Messer Србија је активан и на тржишту пружања респираторних услуга у кућним 

условима и бави се продајом, дистрибуцијом и изнајмљивањем боца са 

компримованим кисеоником за медицинску употребу, концентратора кисеоника, 

машина за апнеју током спавања, и пратеће опреме, као што су маске, носне каниле, 

овлаживачи ваздуха, здравственим установама или физичким лицима. Messer Србија на 

тржишту Републике Србије продаје своје производе под робном марком MESSER 

Gases for life, односно користи заштићени робни знак MESSER Gases for Life. 

 

Сва друштва која су под контролом Messer групе сматрају се једним учесником на 

тржишту, у смислу члана 5. Закона. 

 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи непоредну 

контролу над привредним друштвом Hans Müller НМР Medizintechnik GmbH, са 

седиштем на адреси Schnieglinger Str, 162, Нирнберг, Немачка, регистарски број HRB 
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25169 (у даљем тексту: HMP) и привредним друштвом Hans Müller medizinische und 

technische Gase GmbH, са седиштем на адреси Schnieglinger Str, 162, Нирнберг, 

Немачка, регистарски број HRB 27165 (даље у тексту: НМ Gase) (даље у тексту: циљна 

друштва), куповином удела. 

 

Циљна друштва су у власништву физичког лица Hans Müllera, са пословном адресом у 

Schnieglinger Str.162, Нирнберг, Немачка и активна су у сектору кућне неге и 

обезбеђују да пацијенти имају користи највишег стандарда изван клинике. 

 

НМР пружа услуге и нуди опрему за кућну негу (homecare) пацијентима. Портфељ 

HMP-а садржи вентилаторе и уређаје за кисеоник, инхалацију и усисавање, као и 

уређаје за терапију и дијагностику за медицинско праћење пацијената са апнејом током 

спавања и превремено рођене новорођенчади. Поред пружања опреме различитих 

произвођача, НМР својим купцима нуди и стручне савете и свеобухватне услуге.  

 

HM Gase купује неопходне гасове за услуге које пружа НМР од трећих лица и снабдева 

гасовима искључиво НМР и не остварује било какав приход од продаје трећим лицима.  

 

Циљна друштва нису присутна и не остварују приход на територији Републике Србије, 

немају зависна друштва у Републици Србији, нити су на било који други начин активна 

на територији Републике Србије. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предложена концентрација се односи на стицање појединачне контроле од стране 

друштва Messer над привредним друштима HMP и НМ Gase, куповином 80% удела у 

HMP и НМ Gase, на основу Уговора о куповини и преносу дела, закљученог 29. 

септембра 2020. године, између Messer и Hans Müllera. Messer и Hans Müller су 

закључили дана 29. септембра 2020. године и Уговор о опцији за преосталих 20% удела 

HMP-a i НМ Gase-a, према којем обе стране имају неопозиво право на стицање или 

продају 20% удела […], као и Споразум чланова друштва, према којем ће Messer на 

основу 80% удела и гласачких права, имати појединачну контролу над циљним 

друштвима. Спровођењем трансакције, подносилац пријаве ће стећи непосредну 

појединачну контролу над циљним друштвима. 

 

Испуњеност услова за подношењe 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, Комисија је утврдила да су учесници у концентрацији 

имали обавезу да пријаве 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 у складу са чланом 63. став 1. Закона.  

3. Релевантно тржиште 

Комисија је утврдила релевантно тржиште 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. 
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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.  

Комисија је у конкретном случају, полазећи од предмета циљног пословања, уважила 

дефиницију коју је предложио подносилац пријаве и као релевантно тржиште 

производа дефинисала тржиште пружања респираторних услуга у кућним условима. 

Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне пријаве није неопходно коначно 

дефинисати релевантно тржиште производа, јер без обзира на усвојену дефиницију, 

предложена трансакција неће имати ефеката на конкуренцију у Србији, с обзиром на то 

да циљна друштва нису присутна и не остварују приход на територији Републике 

Србије. Међутим, у сврху пружања комплетних информација, имајући у виду 

делатности циљних друштава, подносилац пријаве сматра да би се релевантно 

тржиште производа могло дефинисати као тржиште респираторних homecare услуга 

(тржиште респираторних терапија/услуга које се пружају и кућним условима), као и да 

би се релевантно географско тржиште требало дефинисати на националном нивоу, 

односно као читава територија Републике Србије, имајући у виду надлежност Комисије 

да испитује ефекте трансакције у оквиру територије Републике Србије и имајући у 

виду да Messer Србија пружа респираторне „homecare“ услуге на територији целе 

Републике Србије.  

Подносилац пријаве наводи да су „homecare“ услуге, односно услуге кућне неге, и 

услуге болничке неге део различитих тржишта производа, и да је лечење пацијената 

код куће пресудан фактор за здравствене системе широм света, јер значајно смањује 

оптерећење ресурса у болницама и обвезницима здравствених услуга пружа могућност 

да боље управљају својим трошковима и ресурсима. Подносилац пријаве сматра да би 

оне могле бити подељене на респираторне и нереспираторне „homecare“ услуге. 

 

Пружање респираторних услуга у кућним условима, односно респираторна кућна нега 

(енгл. respiratory homecare, даље у тексту: респираторне homecare услуге) подразумева 

производњу и дистрибуцију (велепродају) производа за пружање респираторних 

homecare услуга, укључујући сервисирање опреме, као и пружање респираторних 

homecare услуга појединцима као крајњим корисницима. Пружање услуга појединцима 

спроводи се на основу лекарског рецепта, а наведено подразумева медицинско-

техничке услуге инсталирања и постављања уређаја, дозирање лекова, обезбеђења да 

лекови улазе у респираторни систем пацијента и надзор стања пацијента. Респираторне 

homecare услуге се пружају пацијентима са здравственим стањем које захтева давање 

медицинског кисеоника, помоћ у дисању или примену лекова путем респираторног 

система, која се у случају хроничних тегоба, пружа у домовима пацијената. Наведене 

услуге укључују пружање респираторних услуга заснованих на кисеонику, испоруку 

осталих респираторних услуга, укључујући вентилациону терапију (пружање подршке 

кроз вентилатор кроз горњи дисајни пут пацијента помоћу маске или сличног уређаја), 

терапију апнеје за време спавања (испорука амбијенталног ваздуха за спречавање 

апнеје) и аеросолну терапија (удисање лека директно у плућа). 

 

Учесници у концентрацији инсталирају, одржавају и поправљају респираторну опрему 

у домовима пацијената, преузимају је на крају услуге, обезбеђују медицински кисеоник 

и опрему (попут цилиндара, маски, црева и других уређаја) које купују од трећих лица. 

Имајући у виду наведено, респираторна нега у кућним условима углавном је посао 

дистрибуције која комбинује понуду опреме и услуга.  
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Поред наведеног, Messer група и циљна друштва, на светском тржишту пружају 

респираторне услуге у кућним условима крајњим корисницима на основу лекарског 

рецепта, у смислу имплементације/спровођења лекарског рецепта који је преписао 

лекар, а у Србији, Messer група и Messer Србија само дистрибуирају/продају производе 

за пружање респираторних homecare услуга, укључујући сервисирање опреме, док 

циљна друштва нису присутна у Србији. 

 

Имајући у виду да циљна друштва нису присутна и не остварују приход на територији 

Републике Србије, и да предложена трансакција свакако неће нарушити конкуренцију 

на тржишту Србије, у конкретном случају је оцењено да није потребно даље 

дефинисати релевантно тржиште, односно издвајати ужа релевантна тржишта 

производа. 

 

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, што је у 

складу са предлогом подносиоца пријаве. 

 

4. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац пријаве, 

оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, имајући у 

виду да циљна друштва не послују на релевантном тржишту у Републици Србији. 

Подносилац пријаве је преко свог зависног друштва Messer Србија активан на тржишту 

пружања homecare услуга, тако што увози homecare респираторне уређаје 

(концентраторе кисеоника, боце и апарате за апнеју током спавања) углавном директно 

од произвођача и пратећу опрему (маске, назалне каниле, овлаживач ваздуха) од 

домаћих овлашћених дистрибутера, док се медицински кисеоник потребан за пружање 

респираторних homecare услуга набавља интерно.  

 

С обзиром да циљна друштва нису присутна и не остварују приход у Републици 

Србији и да нема преклапања на тржишту Републике Србије између учесника у 

концентрацији, спровођењем предметне концентрације неће доћи до повећања 

тржишног удела подносиоца пријаве на релевантном тржишту, односно предметна 

концентрација неће имати негативан утицај и ефекте на конкуренцију на тржишту 

Републике Србије. 

 

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

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

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, 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. 
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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. 

 

 


