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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09) и члана 2. тачка 8. Тарифника о висини накнада за послове 

из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 

58/06), одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем  6/0-02-208/2011-

1, коју је поднело привредно друштво за промет и услуге Davidović & Company 

d.o.o., са регистрованим седиштем на адреси Богатић, Свето Поље бб, преко 

пуномоћника, госпође Љубице Цвитковац из Београда, ул. Репишка бр. 50,  

председник Комисије за заштиту конкуренције дана 18. марта 2011. године, доноси 

следеће 

 

                                                               РЕШЕЊЕ 
 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем контроле од стране привредног друштва за промет 

и услуге  Davidović & Company d.o.o., са регистрованим седиштем на адреси 

Богатић, Свето Поље бб, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре 

под матичним бројем 20227915, над акционарским друштвом Ветеринарска 

станица Богатић, са регистрованим седиштем на адреси Богатић, ул. Бранка 

Ћонлића бр. 25, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре под 

матичним бројем 07208766, до чега долази на основу јавно објављене Понуде о 

преузимању акција акционарског друштва Ветеринарска станица Богатић, чијом 

реализацијом давалац Понуде за преузимање акција стиче укупно 98,224 % од 

укупног броја акција друштва Ветеринарска станица Богатић. 

  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво Davidović & Company d.o.o. као 

подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном року извршило уплату износа 

од 123.740,00 (стодвадесетитрихиљадеседамстотиначетрдесет) динара на рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор, бр. 840-

0000000880668-16, са позивом на број 6/0-02-208/2011-1 што представља 

одговарајућу висину накнаде из чл. 2. тач. 8) Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 
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                                         О б р а з л о ж е њ е 

  

  

Привредно друштво за промет и услуге Davidović & Company d.o.o., са 

регистрованим седиштем на адреси Богатић, Свето Поље бб ( у даљем тексту: 

Давидовић и Компани, или подносилац пријаве) поднело је 08. марта 2011. године,  

преко пуномоћника, госпође Љубице Цвитковац из Београда, ул. Репишка бр. 50,   

пријаву концентрације бр. 6/0-02-208/2011-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац 

је приликом припреме предметне пријаве и њеног достављања Комисији, у свему 

поступио на начин и у складу са прописом о садржају и начину њеног подношења, 

чиме су испуњени услови за одлучивање Комисије по истој. Подносилац је 

благовремено и у целости извршио уплату прописаног износа накнаде за издавање 

акта Комисије, што је констатовано у ставу 2. диспозитива.  

 

            Подносилац пријаве и непосредни стицалац контроле над друштвом 

Ветеринарска станица Богатић јесте друштво Давидовић и Компани из Богатића, 

које је основано 2006. године, а претежна делатност подносиоца пријаве јесте 

трговина на велико живим животињама. Према Закону о класификацији  

делатности шифра ове делатности је 4623. Реч је о једночланом друштву, чији је 

једини оснивач и власник господин Горан Давидовић са 100% удела у овом 

друштву, које је у Регистар привредних друштава уписало и свој огранак - 

Стовариште грађевинског материјала Богатић. Наведени огранак подносиоца 

пријаве регистрован је за трговину на велико дрветом и грађевинским материјалом 

(цемент, дрвена грађа и сл.). Подносилац пријаве испоручује робу купцима у 

велепродаји и малопродаји. У велепродаји је заступљен промет у продаји живе 

стоке и грађевинског материјала. Ово друштво је на крају 2010. године (која се 

сматра референтном годином за податке који се тичу подносиоца пријаве, као и 

циљног друштва), имало укупно 9 запослених радника, а његови годишњи приходи 

у тој години достигли су око 384 милиона динара (односно нешто изнад 3,6 

милиона ЕУР). Приложена документација садржи све податке који се односе на 

главне купце и добављаче овог друштва у 2008. 2009. и 2010. години, односно 

вредносне показатеље свих извршених набавки и продаја овог друштва по свакој од 

посматраних година.  

 

            Ветеринарска станица Богатић (у даљем тексту ВС Богатић или циљно 

друштво) основана је 1992. године као државно предузеће за обављање 

ветеринарских активности (шифра делатности:7500). Поред наведене претежне 

делатности циљно друштво на тржишту учествује и као понуђач и продавац сточне 

хране, перади и врши пружање услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације. 

У јануару 2010. године извршена је статусна промена овог друштва - прелазак у 

акционарско друштво и данас по облику организовања оно функционише као 

отворено акционарско друштво. На крају 2010. године број запослених износио је 

28, док је ниво остварених годишњих прихода у тој години износио свега око 28,5 

милиона динара. 

 

             



 3

           Друштво Давидовић и Компани поднело је Комисији за хартије од вредности 

захтев за одобрење објављивања Понуде за преузимање акција отвореног 

акционарског друштва ВС Богатић, по основу којег је 31. јануара о.г. Комисија за 

хартије од вредности одобрила објављивање ове понуде. Подносилац пријаве 

доставио је целовит текст Понуде за преузимање акција циљног друштва, коју је 

објавило друштво Давидовић и Компани, преко брокерско-дилерског друштва 

Sinteza Invest Group a.d. из Београда. Комисија је достављени документ прихватила 

као исправан акт о концентрацији. Поред интегралног текста понуде, подносилац је 

Комисији доставио и скраћени текст Понуде за преузимање акција циљног 

друштва. На основу садржаја ове понуде утврђено је да подносилац пријаве пре 

њеног објављивања (датум отварања понуде је 01. фебруар, а датум затварања 

понуде је 21. фебруар 2011. године) поседује 10.328 акција, односно 69, 997 %  од 

укупног броја акција, односно гласова (укупан број емитованих акција циљног 

друштва према достављеном изводу-Централни регистар, депо и клиринг хартија 

од вредности на дан 02. марта 2011. године износи 14.755 акција). У погледу 

временског периода у којем су акције које су у власништву подносиоца пријаве 

стечене, утврђено је да је подносилац пријаве Уговором о продаји државног 

капитала методом јавне аукције (аукцијска приватизација) дана 15. децембра 2009. 

године купио 10.328 акција циљног друштва по цени која је наведена у предметној 

понуди за преузимање. Остале акције које су тренутно у власништву понуђача, 

односно које су стечене куповином на београдској берзи по основу наведене 

понуде за преузимање износе 4.165 акција, односно 28,228% укупног броја 

емитованих акција циљног друштва. Утврђено је да је понудом за преузимање 

акција понуђач (овде подносилац пријаве) у складу са својим обавезама упутио 

понуду за преузимање акција свим акционарима циљног друштва, који су власници 

акција са правом гласа. Истовремено, понуђач се обавезао да купи сваку акцију са 

правом гласа, под прописаним и објављеним условима. На основу достављеног 

извештаја о преузимању акција који представља документ на основу којег се 

утврђује степен реализације дате понуде (понуда за преузимање акција односила се 

на 4.427 акција, што чини 30,003% укупног броја акција емитента) закључено је да 

је укупан број преузетих акција по основу предметне понуде за преузимање 

обухватио претходно наведени број акција, које чине опредељени проценат од 

укупног броја издатих акција емитента. На основу свега претходно изнетог 

закључено је да Давидовић и Компани као давалац понуде и подносилац пријаве 

концентрације, након окончања понуде поседује укупно 14.493 акције, односно 

98,224% укупног броја акција циљног друштва. У достављеној власничкој 

структури циљног друштва осим друштва Давидовић и Компани као већинског 

акционара са претходно наведеним процентуалним учешћем, заступљена су још 3 

акционара са укупно 263 акције, односно 1,28770 % од укупног акцијског капитала 

ВС Богатић. 

 

              Подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта 

производа за предметну концентрацију, пошао од главних обележја основне 

делатности оба учесника концентрације. Они су суштински учесници на 

различитим релевантним тржиштима. Овакав приступ подносиоца пријаве 

Комисија је прихватила као исправан. На основу свих података и информација које 
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је подносилац пријаве учинио доступним Комисији, закључено је да циљно 

друштво (овде ВС Богатић) које се бави пружањем ветеринарских услуга, као и 

продајом ветеринарских лекова, не учествује на тржишту трговине на велико 

живом стоком, као ни на тржишту велетрговине дрветом и грађевинским 

материјалом - што чини основну делатност подносиоца пријаве. С друге стране 

подносилац пријаве није активан учесник на тржишту пружања ветеринарских 

услуга и продаје ветеринарских лекова. Ове чињенице опредељују став да су 

подносилац пријаве и циљно друштво учесници на различитим релевантним 

тржиштима производа, што представља констатацију како подносиоца пријаве тако 

и Комисије. 

 

             Комисија није прихватила становиште подносиоца пријаве према коме је 

као релевантно географско тржиште за ову концентрацију одређена читава 

национална територија, односно целокупно тржиште Републике Србије. У самом 

тексту пријаве подносилац посредно констатује да је релевантно географско 

тржиште далеко ужа територија од националне. То се „препознаје“ у делу текста 

предметне пријаве, према коме је циљна ветеринарска станица, како пре тако и 

након спровођења концентрација, учесник на тржишту пружања ветеринарских 

услуга и продаје ветеринарских лекова, са уделом од око 50%. Такође подносилац 

наводи да на локалном подручју, на којем своје услуге пружа циљно друштво, 

постоји још неколико ветеринарских станица са истим делокругом рада као и 

циљно друштво, те на тај начин такве ветеринарске станице представљају његове 

директне конкуренте. На основу своје интерне документације и претходних 

сазнања везаних за предметну област пословања, Комисија располаже податком о 

постојању више од 400 ветеринарских станица у Републици Србији, као и неколико 

хиљада регистрованих ветеринара који су пружаоци исте врсте услуга, које су 

претходно квалификоване и сматрају се релевантним услугама за ову 

концентрацију. Све претходно изнето сугерише закључак да циљно друштво чији 

би тржишни удео био исказан за ниво читаве државе, извесно не би достигао ни 

1%, односно био би исказан у промилним вредностима. 

 

              Успостављањем контроле над циљним друштвом, стицалац контроле 

преузима тржишну позицију циљног друштва и његов претходно стечени тржишни 

удео, који у тренутку спровођења концентрације остаје непромењен у односу на 

тржишни удео који је циљно друштво на дефинисаном релевантном тржишту 

имало пре спровођења концентрације (тзв. „улазак у чизме“). Нема поузданих 

информација нити показатеља на основу којих је са високим степеном извесности 

могуће - како краткорочно тако дугорочно - прогнозирати будуће тржишне уделе 

циљног друштва. Реална је претпоставка да, узимајући у обзир примарну делатност 

стицаоца контроле исти има наглашен пословни мотив за унапређење пословања 

циљног друштва. Како се друштво Давидовић и Компани између осталог бави и 

откупом живе стоке, предметним стицањем контроле над циљним друштвом, 

обезбедиће здрав сточни фонд као и превентивни третман тог сточног фонда од 

различитих ветеринарских болести, а у конкретној ситуацији то ће бити обезбеђено  

од стране сопственог стручног ветеринарског потенцијала који је сада под 

контролом подносиоца пријаве. Подносилац пријаве је у достављеној 
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документацији определио висину и структуру сопствених инвестиција као новог 

власника у циљно друштво, са очекивањем брзих повратних ефеката таквих 

улагања на начин како је претходно изложено. 

 

                 На основу свих достављених и анализираних показатеља који су 

релевантни за доношење одлуке по предметној пријави, закључено је да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, односно концентрацији 

чијим спровођењем не долази до значајног спречавања, ограничавања или 

нарушавања конкуренције, пре свега стварањем или јачањем доминантног 

положаја учесника ове концентрације на дефинисаном релевантном тржишту, па је 

одлучено као у диспозитиву.  

 

 

 

 

 

Поука о правном леку: 
Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се 

поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

 

 

        

       ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ                                                         

 

       Весна Јанковић 

 


