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Број: УП -04-26-1-039- 5/17 

Сарајево,  31.01.2018. године 

 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је, на основу члана 25. став (1) и члана 42. став 

(2), а у вези с чланом 14. став (1) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 

76/07 и 80/09), а рјешавајући по Пријави намјере концентрације привредног субјекта Messer 

Belgium N.V, Haven 1053, Nieuwe Weg бр. 1, 2070 Zvijndreht, Краљевина Белгија, поднесеној 

путем пуномоћника, адвоката Николе Б. Познановића из Београда, Владимира Поповића 6, 

Београд, Република Србија, запримљеној дана 11.12.2017. године под бројем: УП-04-26-1-39-

1/17, на 17. (седамнаестој) сједници одржаној дана 31. јануара 2018. године, донио 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта Messer Belgium N.V, Haven 1053, 

Nieuwe Weg бр. 1, 2070 Zvijndreht, Краљевина Белгија, ради непостојанаја обавезе пријаве 

концентрације, у смислу члана 14. став (1) Закона о конкуренцији. 

 

2. Овај Закључак биће објављен у ''Службеном гласнику БиХ'', службеним гласницима 

ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Конкуренцијски савјет је запримио, дана 11.12.2017. године под бројем: УП-04-26-1-039-1/17, 

Пријаву концентрације (у даљем  тексту: Пријава) привредног субјекта Messer Belgium N.V, 

Haven 1053, Nieuwe Weg бр. 1, 2070 Zvijndreht, Краљевина Белгија (у даљем тексту: 

Подносилац пријаве или Messer N.V), поднесену путем пуномоћника,  адвоката Николе Б. 

Познановића из Београда,  Владимира Поповића 6, Београд, Република Србија, према којој ће 

Подносилац пријаве спровести трансакцију, посредно и непосредно (преко свог 100% зависног 

друштва, привредног субјекта Messer Romania Gaz SRL, Delea Veche бр. 24, 024102 Букурешт, 

Румунија), стицањем 100% власничког учешћа друштва Buse Gaz SRL, Drumul Intre Tarlale бр. 

102-112, Букурешт, Румунија (Buse Gaz SRL или циљано друштво), у смислу члана 12. став (1) 

тачка б)  Закона о конкуренцији (у даљем тексту: Закон).  

 

Подносилац пријаве је самоиницијативно доставио допуну Пријаве, дана 27.12.2017. године, 

под бројем: УП-04-26-1-039-2/17, достављајући податке који се односе на напријед наведено 

Циљано друштво. 

 

Пријава концентрације је поднесена у законом прописаном року, у смислу члана 16. став (1) 

Закона. 

 

Након комплетирања Пријаве, Конкуренцијски савјет је дана 30.01.2018. године Подносиоцу 

пријаве издало Потврду број: УП-04-26-1-039-3/17 о пријему уредне и комплетне пријаве, у 

смислу члана 30. став (3) Закона. 
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1. Учесници предметне концентрације  

 

Учесници предметне концентрације су привредни субјекат Messer Belgium N.V, Haven 1053, 

Nieuwe Weg бр. 1, 2070 Zvijndreht, Краљевина Белгија, привредни субјекат Messer Romania Gaz 

SRL, Delea Veche бр. 24, 024102 Букурешт, Румунија и привредни субјекат Buse Gaz SRL, 

Drumul Intre Tarlale бр. 102-112, Букурешт, Румунија (Циљано друштво). 

 

1.1. Привредни субјекат Messer Belgium N.V, Haven 1053, Nieuwe Weg бр. 1, 2040 Zvijndreht, 

Краљевина Белгија 

 

Привредни субјекат Messer Belgium N.V, Haven 1053, Nieuwe Weg бр. 1, 2070 Zvijndreht, 

Краљевина Белгија, је основано у Републици Белгији, као јавно друштво са ограниченом 

одговорношћу, под матичним бројем: 0402.166.453. 

 

Привредни субјекат Messer Belgium N.V је члан Messer групе, чије је матично друштво Messer 

Group GmbH. 

 

Дјелатност привредног субјекта Messer Belgium N.V је производња и продаја техничких, 

специјалних и медицинских гасова на територији Републике Белгије. 

 

Messer група је глобални произвођач и дистрибутер индустријских, медицинских и 

специјалних гасова, те производи и снабдијева клијенте кисеоником, азотом, аргоном, угљен – 

диоксидом, хидрогеном, хелијумом, инертним гасовима за заваривање, специјалним гасовима, 

гасовима за медицинску употребу и широким спектром гасних смијеша. Производи Messer 

групе имају широку примјену у челичној и металској, хемијској, прехрамбеној, фармацеутској, 

аутомобилској, електронској индустрији, медицини, истраживању и у технологијама за 

заштиту животне средине. 

 

Messser група има своја оперативна постројења у преко 30 земаља и представљен је на сваком 

од главних европских тржишта, као и у Кини, Вијетнаму, Алжиру и Перуу. 

 

1.2. Messer Romania Gaz SRL, Delea Veche бр. 24, 024102 Букурешт, Румунија 

 

Привредни субјекат Messer Romania Gaz SRL, Delea Veche бр. 24, 024102 Букурешт, Румунија 

је у 100% власништву Подносиоца пријаве, те представља његово зависно друштво. 

 

Привредни субјекат Messer Romania Gaz SRL је регистрован у Привредном регистру у 

Букурешту, Румунија, под бројем: Ј40/4298/1998 и регистарском шифром 10547308. 

 

Дјелатност привредног субјекта Messer Romania Gaz SRL је производња и продаја техничких, 

специјалних и медицинских гасова на територији Румуније. 

 

1.3. Привредни субјекат Buse Gaz SRL, Drumul Intre Tarlale бр. 102-112, Букурешт, 

Румунија (Циљано друштво) 

 

Привредни субјеакт Buse Gaz SRL, Drumul Intre Tarlale бр. 102-112, Букурешт, Румунија, као 

циљано друштво предметне трансакције је дио Бусе групе чије је матично друштво BUSE KSW. 

 

Buse групу чине компаније које нуде свеобухватан портфолио рјешења, који између осталог 

обухвата производњу техничких, специјалних и медицинских гасова, производњу минералне 

воде и производњу и дистрибуцију угљен – диоксида (CO²), те је са више од 25 година 

искуства, један од водећих добављача гасова и њихових технологија примјене у региону 

Балкана и јужној Европи. 
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У Југоисточној Европи , компаније Buse групе производе угљен-диоксид из индустријских и 

природних извора и продају их заједно са одговарајућим технологијама примјене 

индустријским потрошачима. 

 

Дјелатност привредног субјекта Buse Gaz SRL је производња и продаја техничких и 

специјалних гасова на територији Румуније. 

 

Циљано друштво није присутно, нема зависних друштава и не остварује приход у Босни и 

Херцеговини. 

 

1.4. Повезана друштва Messer групе у Босни и Херцеговини 

 

Messer група је на територији Босне и Херцеговине присутна преко 4 повезана друштва, 

привредна субјекта: 

 

1) Плин Сарајево дионичко друштво за производњу, промет и дистрибуцију техничких 

плинова и инжињеринг Сарајево, са сједиштем у улици Рајловачка бб, Сарајево, 

матични број: 65-02-0009-10, ЈИБ: 4200517440004, 

2) Messer Техноплин предузеће за производњу, промет и дистрибуцију техничких и 

медицинских плинова и припадајуће опреме и инжењеринг услуге д.о.о., са сједиштем 

у улици Рајловачка бб, Сарајево, матични број: 65-01-0429-11, ЈИБ: 4200350720000, 

3) Messer BH Gas д.о.о. за производњу и промет индустријским и медицинским гасовима 

и пратећом опремом, са сједиштем у улици Пословна зона 14, Сочковац, Петрово, 

матични број: 65-01-0019-17, ЈИБ: 4404147890000 и 

4) Messer Mostar Plin д.о.о., са сједиштем у улици Родоч бб, Мостар, матични број: 1-9271, 

ЈИБ: 4227070860006. 

 

1.4.1. Привредни субјекат Плин сарајево д.д. 

 

Привредни субјекат Плин Сарајево д.д.,  Рајловачка бб, Сарајево, је у 100% власништву 

привредног друштва Messer Hungarogáz Kft, Váci ut 117, Будимпешта, Мађарска, регистрованог 

у Регистру привредних друштава Републике Мађарске, под бројем: 01-09-725341. 

 

Привредни субјекат Плин Сарајево д.д. не учествује активно на релевантном тржишту 

производа и услуга, нити остварује друге пословне активности из гасне индустрије. 

 

Привредни субјекат Плин Сарајево д.д. остварује своје приходе од изнајмљивања властитих 

некретнина повезаним друштвима, привредним субјектима Messer Tehnoplin и Messer BH Gas. 

 

1.4.2. Привредни субјекат Messer Tehnoplin д.о.о.  

 

Привредни субјекат Messer Tehnoplin д.о.о., Рајловачка бб, Сарајево, се налази у 49,0022 % 

власничких удјела привредног субјекта Плин Сарајево д.д. и 50,9978% власничких учешћа 

привредног субјекта Messer Hungarogáz Kft, који су и субјекти оснивачи. 

 

Привредни субјекат Messer Tehnoplin д.о.о. се бави производњом, прометом и дистрибуцијом 

техничких и медицинских гасова и припадајуће опреме, пружањем инжењеринг услуга на 

тржишту Босне и Херцеговине, као и услуга сервиса и одржавања опреме из своје дјелатности. 

 

У сједишту друштва се налази пунионица гасова у боцама, а четири подружнице се налазе у 

Сарајеву, Сочковцу, Бихаћу и Бања Луци, одакле се врши продаја гасова у боцама. 

 

1.4.3. Привредни субјекат Messer BH Gas д.о.о.  
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Привредни субјекат Messer BH Gas д.о.о., Пословна зона 14, Сочковац, Петрово, је у 100% 

власништву  привредног субјекта Messer Tehnogas акционарско друштво за производњу и 

промет техничких и медицинских гасова и пратеће опреме, Бањички пут 62, Београд, 

Република Србија, матични број: 07011458, порески идентификациони број: 100002942, које је 

основано с циљем извршавања инвестиције о производњи и отпреми индустријских гасова 

према стратешком купцу. 

 

Привредни субјекaт Messer BH Gas д.о.о. се бави производњом и продајом текућих гасова 

(кисеоник, аргон, угљен диоксид) за потребе стратешког купца и располаже са два производна 

погона, од којих је један погон постројење за разлагање зрака у кругу друштва АрцелорМиттал 

д.о.о., Зеница, изграђен за потребе једног купца ради снабдијевања течним кисеоником и 

аргоном на лицу мјеста у склопу његове фабрике, а други погон је фабрика за производњу 

течног угљен-диоксида (CO²) у насељу Сочковац, општина Петрово. 

 

Оба напријед наведена производна погона су намијењена искључиво за производњу течних 

гасова ради снабдијевања стратешког купца, док се евентуални вишак продаје трећим лицима и 

повезаним лицима помоћу цистерни. 

 

1.4.4. Привредни субјекат Мостар Плин д.о.о. 

 

Привредни субјекат Мостар Плин д.о.о., Родоч бб, Мостар, је у 100% власништву Messer group 

GmbH. 

 

Привредни субјекат Мостар Плин д.о.о. се бави производњом техничких гасова и располаже са 

пунионицом гасова у Мостару, гдје се уједно налази и складишни и продајни центар, приликом 

чега се продаја гасова врши у малопродају на локацији друштва, а велепродаја транспортом 

гасова у боцама до купаца. 

 

2. Правни оквир оцјене предметне концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене предметне концентрације примијенио одредбе 

Закона и Одлуке о утврђивању релевантног тржишта („Службени гласник БиХ“, број: 18/06 и 

34/10), те одредбе Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрација привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број: 34/10). 

 

3. Правни основ и правни облик концентрације  

 

Правни основ концентрације је Уговор о купопродаји, закључен дана 24.11.2017. године, 

између привредних субјектата Messer Belgium N.V и  Messer Romania Gaz SRL, у својству купца 

и привредног субјекта  Buse KSW GmbH & Co. KG, у својству продавца, у складу са којим 

привредни субјекат  Messer Romania Gaz SRL намјерава да стекне 1.608.926 учешћа, односно 

99,999% власничког учешћа у капиталу Циљаног друштва, док привредни субјекат Messer 

Belgium N.V намјерева да стекне један удио, односно 0,00001% власничког учешћа у капиталу 

Циљаног друштва. 

 

Правни облик намјераване концентрације је стицање контроле једног привредног субјекта над 

другим куповином имовине другог правног субјекта, у смислу члана 12. став (1) тачка б) 

Закона о конкуренцији. 

 

4.  Релевантно тржиште  

 

Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Закона, те чл. 4. и 5. Одлуке о 

утврђивању релевантног тржишта, чини тржиште одређених производа/услуга које су предмет 

обављања дјелатности на одређеном географском тржишту. 
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Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта у производном смислу, 

релевантно тржиште обухвата све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници 

сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду посебно њихове 

битне карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене.  

 

Према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

географском смислу обухвата цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којем 

привредни субјект дјелује у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким или 

довољно уједначеним условима и који то тржиште битно разликује од услова тржишне 

конкуренције на сусједним географским тржиштима. 

 

Подносилац пријаве као релевантно о тржиште производа наводи тржиште продаје гасова у 

боцама. 

 

Подносилац пријаве сматра да би се као релевантно географско тржиште требао дефинисати 

читаву територију Босне и Херцеговине, имајући у виду надлежност Конкуренцијског савјета 

да испитује ефекте предметне трансакције у оквиру границе Босне и Херцеговине, будући да 

повезана друштва Messer групе продају своје производе на територији цијеле Босне и 

Херцеговине. 
 

6.  Оцјена Пријаве концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) тачке а) и б) 

Закона, постоји ако укупни годишњи приходи учесника концентрације остварени продајом 

роба и/или услуга на свјетском нивоу износе 100.000.000,00 КМ, по завршном рачуну у години 

која је претходила предметној концентрацији, и да укупан приход сваког од најмање два 

привредна субјекта, учесника концентрације остварен продајом роба и/или услуга на тржишту 

Босне и Херцеговине, износи најмање 8.000.000,00 КМ, или ако је заједничко тржишно учешће 

учесника концентрације на релевантном тржишту већи од 40,0% 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката, учесника концентрације, на дан 31.12.2016. 

године, исказани су у Табели 1.:                                                                                                                               
            
                           Табела 1. 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Годишњи приход учесника концентрације представља укупне приходе (без пореза на додану 

вриједност и других пореза који се директно односе на учеснике концентрације на тржишту 

Босне и Херцеговине) у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријима за оцјену концентрација привредних субјеката.   

  

Према подацима из Пријаве (Табела 1.) учесници концентрације нису испунили услов укупног 

годишњег прихода, у смислу члана 14. став (1) тачка б)  Закона.  

  

                                                 
1 (..) – Податак представља пословну тајну 

Рб Привредни субјекат Босна и Херцеговина 

(КМ) 

Свијет 

(ЕУР) 

1. Messer Belgium N.V 0    (..)*1 

 

2. Messer Romania Gaz 

SRL 

0 (..) 

 

3. Buse Gaz SRL 0 (..) 
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Такођер, учесници  концентрације нису испунили услов из члана 14. став (1) тачка б) у погледу 

тржишног учешћа, с обзиром да Циљано друштво не остварује приходе на територији Босне и 

Херцеговине, па је самим тим његово тржишно учешће на истом 0%, а концентрација се 

дешава на територији Румуније, те стога Конкуренцијски савјет није анализирао релевантно 

тржиште у Босни и Херцеговини.  

  

На основу напријед наведеног, утврђено је да Подносилац пријаве  није био обавезан 

поднијети пријаву концентрације у смислу члана 14. Закона, те је одлучено као у диспозитиву.   

 

7.   Административна такса 

 

На овај Закључак Подносилац пријаве, у складу са чланом 2. тарифни број 108. став 1. под ц) 

Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама пред 

Конкуренцијским савјетом (''Службени гласник БиХ'', бр. 30/06 и 18/11), је обавезан платити 

административну таксу у износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и 

Херцеговине. 

 

 

8.   Поука о правном лијеку 

 

Против овог Закључка није допуштена жалба.  

 

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 

30 дана од дана пријема, односно објаве овог Закључка. 

 

 

         

  

Предсједник 

 

                       Иво Јеркић 

 

 

 

 

Доставити: 

- Подносилац Пријаве 

- У спис 

 


