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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 6/0-02-253/2022-1, коју је дана 28. јануара 2022. године поднело 

привредно друштво Аramco Overseas Company B.V. са седиштем на адреси 

Scheveningseweg 62-66, 2517 KX, Хаг, Холандија, преко пуномоћника адвоката Бојана 

Вучковића, из адвокатскe канцеларијe Karanovic & Partners o.a.d. Ресавска 23, Београд, 

Србија, дана 11. априла 2022. године доноси следеће    

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Аramco Overseas Company 

B.V. са седиштем на адреси Scheveningseweg 62-66, 2517 KX, Хаг, Холандија,  

регистрациони број 28040948, над привредним друштвом Lotos SPV 1 sp. z o.o., са 

седиштем на адреси Elblaska 135, 80-718 Gdanjsk, Poljska, регистарски број 0000888730, 

куповином 100% удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, преко адвокатске канцеларије, уплатио износ 

од XXX (XXX) динара, дана 08. априла 2022. 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 Aramco Overseas Company B.V., са седиштем на адреси 

Scheveningseweg 62-66, 2517 KX, Хаг, Холандија, регистрациони број 28040948 (у даљем 

тексту: АОС или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције 

(даље у тексту: Комисија), 28. јануара 2022. године, преко пуномоћника, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-253/2022-1 (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 8. 

фебруара и  10. марта 2022. године. 

 

 
Р е п уб л и к а  Срб и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-253/2022-6 

Датум: 11. април 2022. 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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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 

 

Привредно друштво АОС је индиректно потпуно зависно друштво друштва Saudi Arabian 

Oil Company, са седиштем Саудијској Арабији (даље у тексту: Saudi Aramco).  

 

АОС је друштво које првенствено послује у Европи, Азији и Африци, при чему пружа 

разне услуге друштвима у оквиру Saudi Aramco (даље у тексту: матично друштво 

подносиоца пријаве или Saudi Aramco), светске групе компанија, које укључују услуге 

финансијске подршке, управљање ланцем снабдевања, услуге техничке подршке и 

различите услуге административне подршке. Saudi Aramco се првенствено бави 

испитивањем, истраживањем, бушењем и вађењем угљоводоничких супстанци и 

прерадом, производњом, рафинисањем и маркетингом ових супстанци.  

 

Saudi Aramco нема зависна друштва регистрована у Србији, али се на овом тржишту 

превасходно бави маркетингом и продајом угљоводоника и деривата, првенствено 

полиетилена, полипропилена и етилен гликола. Saudi Aramco није активан у потенцијално 

релевантним пословним активностима у Србији, односно на тржиштима  велепродаје 

и/или рафинисања сирове нафте.  

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Lotos SPV 1 sp. z o.o., са седиштем на адреси Elblaska 135, 80-718 Gdanjsk, 

Poljska, регистарски број 0000888730 (даље у тексту:  Lotos SPV 1 или циљно друштво). 

Власник циљног друштва је Група LOTOS Spolka Akcyjna, aкционарско друштво, са 

седиштем у Гдањску, на адреси Elblaska 135, Пољска (даље у тексту: LOTOS или 

продавац). Продавац је вертикално интегрисан учесник на тржишту, претежно активан у 

рафинисању и маркетингу (укључујући малопродају) горива и повезаних производа 

претежно у Пољској, али и у Чешкој и Естонији. 

 

Пословање циљног друштва ће обухватити целокупну имовину и запослене који 

доприносе тренутном пословању или су неопходни да би се остварили одрживост и 

конкурентност велепродајног пословања горивом друштва Lotos Paliwa sp. z.о.о. (даље у 

тексту: LP или велепродајно пословање), а које је потпуно зависно друштво продавца, 

односно власника циљног друштва.  

 



3 

 

Циљно друштво је друштво посебне намене које ће се након окончања предложене 

трансакције састојати од свих делова велепродајног пословања, заједно са свим 

припадајућим правима и имовином која је потребна да би се водило пословање 

велепродаје горива групе Lotos. Ове операције су активности LP-а, које не обухватају 

малопродају потрошачима у погледу стицања, складиштења, мешања, маркетинга, 

транспорта, дистрибуције и продаје горива.  

 

Циљно друштво, као ни велепродајно пословање није активно нити остварује приход у 

Републици Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Прелиминарни уговор 

о купопродаји удела и подели који су дана 11. јануара 2022. године потписали подносилац 

пријаве и LOTOS. Након спровођења предметне трансакције, подносилац пријаве ће 

имати 100% удела у циљном друштву и самим тим и појединачну контролу над циљним 

друштвом.   

 

У пријави се наводи да је предвиђено да након предметне трансакције, подносилац 

пријаве стекне и 30% неконтролног удела у друштву Lotos Asfalt, зависном друштву 

власника циљног друштва, у коме ће LOTOS имати власништво од 70%. У пријави се 

наводи да стицањем 30% удела у овом друштву, подносилац пријаве неће стећи контролу 

над њим, тако да Комисија констатује да наведена трансакција не предствља 

концентрацију.  

 

Предложена трансакција се спроводи као део поступања по обавези дезинвестирања, 

установљеног условним одобрењем Европске комисије у вези са трансакцијом која се 

односи на стицање појединачне контроле од стране друштва Polski Koncern Naftowy 

ORLEN Spolka Akcyjna, са седиштем на адреси Chemikow 7, 09-411 Plock, Poljska (даље у 

тексту: ORLEN) над целокупном Групом LOTOS. 

  

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, 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. 
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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 сматра да за потребе ове пријаве није неопходно прецизно дефинисати 

релевантно тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију трансакција неће имати 

ефеката на конкуренцију у Србији, обзиром да ниједан од учесника у концентрацији нема 

релевантне активности у Републици Србији. Међутим, у сврху пружања комплетних 

информација, подносиоци сматрају да се као релевантно тржиште производа, приликом 

испитивања предметне трансакције може утврдити велепродаја горива. 

 

Полазећи од пословних активности циљног друштва, Комисија је као релевантно 

тржиште, у предметном поступку и за оцене ефеката предметне концентрације, одредила 

тржиште трговине на велико дериватима нафте. Комисија сматра да, у вези са 

трансакцијом, не постоји потреба да се дефиниција велепродајног тржишта додатно 

сегментира, имајући у виду да циљно друштво није присутно на тржишту Републике 

Србије. 

 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве да релевантно географско тржиште 

буде дефинисано на националном нивоу, као тржиште Републике Србије, у складу са 

чланом 6. став 3, у вези са чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

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

је констатовала да учесници у концентрацији нису присутни на релевантном тржишту и да 

нема преклапања у пословању учесника у концентрацији на овом тржишту.  

 

У контексту наведеног, Комисија је закључила да предметна трансакција неће утицати на 

промену тржишне структуре на релевантном тржишту 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.  
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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. 

 

 

 


