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На основу члана 35 став 2 и члана 62 став 2 Закона о заштити конкуренције 

(„Сл. гласник РС“, бр. 51/2009), а у вези пријаве концентрације коју је поднело 

друштво „Центросинергија“ д.о.о Београд, ул. Булевар Милутина Миланковића бр. 19, 

и која је заведена под бројем 6/0-02-543/2012-1, Председник Комисије за заштиту 

конкуренције дана 20. септембра 2012. године, донео је следећи 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

I НАСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности покренут на основу 

Пријаве концентрације друштва „Центросинергија“ д.о.о. Београд, са регистрованим 

седиштем на адреси Булевар Милутина Миланковића бр. 19, Београд, Република 

Србија, матични број друштва 20734973, кога заступа пуномоћник, адвокат Исидора 

Николић Савин, из Новог Сада, која настаје стицањем контроле од стране подносиоца 

Пријаве над пословима дистрибуције prepaid допуна оператера мобилне телефоније 

Телеком-а и VIP-a на територији Републике Србије, као претежним делом укупног 

пословања друштва „Ланус“ д.о.о. Београд – предузећа за услуге, трговину и 

инжењеринг, са седиштем на адреси ул. Кнегиње Зорке бр. 2, Београд, Република 

Србија, матични број друштва 20298693, ради испитивања да ли намеравана 

концентрација испуњава услове дозвољености у смислу члана 19 Закона о заштити 

конкуренције, односно да ли њеним спровођењем долази до  ограничавања, 

нарушавања или спречавања конкуренције на тржишту Републике Србије или његовом 

делу, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат 

стварања или јачања доминантног положаја. 

 

II ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА која располажу подацима, исправама или другим 

релевантним информацијама које могу допринети утврђивању исправног чињеничног 

стања у овом поступку, да исте неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције 

на адресу Кнегиње Зорке бр. 7, Београд. 

 

III УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА подносиoцу Пријаве концентрације – друштву 

„Центросинергија“ д.о.о. Београд, са седиштем на адреси Булевар Милутина 

Миланковића бр. 19, Београд, Република Србија, матични број друштва 20734973, да 

уплати накнаду предвиђену у члану 2 тачка 7 Тарифника о висини накнада за послове 
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из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 

49/2011) за издавање решења о одобрењу концентрације у испитном поступку у износу 

од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) ЕУР, или одговарајућу динарску 

противвредност овог износа по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан 

уплате, у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема закључка. Одмах по уплати 

накнаде подносилац Пријаве концентрације је дужан да Комисији за заштиту 

конкуренције достави доказ о извршеној уплати. 

 

IV Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС” и на интернет страни 

Комисије за заштиту конкуренције. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Друштво „Центросинергија“ д.о.о. Београд, са регистрованим седиштем на 

адреси Булевар Милутина Миланковића бр. 19, Београд, Република Србија, матични 

број друштва 20734973 (у даљем тексту: подносилац Пријаве), поднело је преко 

пуномоћника, адвоката из Новог Сада Исидоре Николић Савин, дана 23. јула 2012. 

године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву 

концентрације (у даљем тексту: Пријава) заведену у Комисији под бројем 6/0-02-

543/2012-1, која настаје стицањем контроле над претежним делом пословања друштва 

„Ланус“ д.о.о. Београд односно, оним делом пословања овог друштва који је везан за 

сегмент дистрибуције prepaid допуна оператера мобилне телефоније Телеком-а и VIP-a 

на територији Републике Србије. Ова пословна трансакција у складу са чланом 17 став 

1 тачка 2 Закона о заштити конкуренције, квалификује се као стицање појединачне 

непосредне контроле друштва „Центросинергија“, над претходно дефинисаним 

пословањем предузећа за услуге, трговину и инжењеринг друштва „Ланус“ д.о.о, са 

седиштем на адреси ул. Кнегиње Зорке бр. 2, Београд, Република Србија, матични број 

друштва 20298693. 

 

Непосредни подносилац Пријаве је друштво које је основано 5. маја 2011. 

године, са претежном регистрованом делатношћу „специјализовано посредовање у  

продаји посебних производа“ – шифра делатности: 4618. Његов једини оснивач и члан, 

односно власник 100% удела, јесте друштво „ЦЕНТРО-ШТАМПА“ д.о.о. Београд са 

седиштем у Београду – Новом Београду, а једини власник и члан овог друштва са 100% 

удела у њему јесте друштво А.Д. „ЦЕНТРОПРОИЗВОД“ прехрамбена индустрија 

Београд са седиштем у Београду – Новом Београду. 

 

Друштво „Ланус“ д.о.о. Београд, чији се део пословања преузима (у даљем 

тексту: циљни бизнис), основано је 12. јуна 2007. године, са претежном регистрованом 

делатношћу „консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем“ 

– шифра делатности: 7022. Реч је о двочланом домаћем друштву, чији су оснивачи и 

непропорционални власници друштво „Ланус“ д.о.о. са 66% сувласничког удела, док је 
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мањински члан овог друштва, предузеће за производњу, трговину и услуге WP Team 

Sistem doo Београд, са сувласничким уделом од 34%. 

 

Прегледом поднете пријаве (иницијалног поднеска од 23. јула 2012. године, као 

и накнадно достављених допуна које је подносилац по захтеву Комисије доставио 21. 

августа 2012. године, као и самоиницијативно 31. августа о.г.), утврђено је да се на 

бази укупног фонда достављених и расположивих података и информација, не може 

одлучивати у скраћеном поступку. У односу на овакав став, оцењено је да се 

поступак започет подношењем предметне пријаве, настави као поступак по службеној 

дужности (испитни поступак). У том поступку ће се отклонити одређене нејасноће, а 

пре свега у погледу провере тачности података достављених од стране подносиоца 

пријаве и њихове прихватљивости као коначних података. Све ово неопходно је 

спровести, с обзиром на информације којима Комисија у овом тренутку располаже, а 

које су обезбеђене из званичних извора. Оне, доводе у питање исправност и 

прихватљивост одређених, односно неких од индикатора стања на тржишту 

дистрибуције prepaid допуна оператера мобилне телефоније, Телеком-а и VIP-а – као 

предложеном релевантном тржишту производа/услуга за потребе оцене предметне 

концентрације, а који су достављени од стране подносиоца Пријаве. Комисија оцењује 

да коришћење различитих података који репрезентују укупну вредност релевантног 

тржишта, опредељује и изразито високе разлике процентуалних тржишних удела 

учесника концентрације на релевантном тржишту. Те разлике односе се на податке о 

тржишним уделима учесника концентрације које је у поднетој Пријави исказао 

подносилац, у односу на уделе истих учесника до којих се долази коришћењем друге 

(различите) и по мишљењу Комисије прихватљивије упоредне базе са којом Комисија 

располаже, а која се односи на укупну вредност релевантног тржишта и његово 

„распоређивање“ на поједине учеснике који такву вредност укупног релевантног 

тржишта конституишу. 

 

Комисији су до сада у писаној фоорми од стране појединих учесника активних 

на предложеном релевантном тржишту, достављене одређене информације и егзактни 

подаци, који се односе на укупну вредност предложеног релевантног тржишта у 

територијалном оквиру Републике Србије, као и удела појединачних друштава – 

учесника на овом тржишту у тој вредности. Прелиминарним прегледом ових података, 

који свакако захтевају даљу проверу њихове тачности, такође је утврђено постојање 

значајних разлика у односу на податке подносиоца Пријаве. На основу тих података, 

односно њиховим коришћењем за потребе процене тржишних удела учесника ове 

концентрације, долази се до резултата који указују на изразито одступање, у односу на 

резултате до којих је дошао и које је Комисији презентовао подносилац Пријаве. 

 

Остали утврђени недостаци и дилеме у вези садржаја поднете пријаве, тичу се 

следећих опажања и констатација утврђених од стране Комисије у досадашњем 

поступању по предметној пријави, а који ће током испитног поступка, бити додатно 

испитани и разјашњени, као што су: 
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− провера учешћа и активности друштва Центросинергија и са њим повезаних 

друштава на предложеном релевантном тржишту, пре и након спровођења 

концентрације и њихови удели на том тржишту у односу на ова два временска 

момента. Ово је потребно утврдити због информација које је Комисији доставио 

подносилац Пријаве, а у вези наведених тржишних удела које ће пре и након 

спровођења концентрације, на предложеном релевантном тржишту имати њени 

учесници и који ће (ти тржишни удели) остати непромењени (око 30%). На 

више места у достављеној пријави – иницијалном поднеску, као и накнадно 

достављеним допунама подносилац Пријаве процењујући тржишне уделе 

учесника концентрације истиче да су они у време закључења уговора о 

преузимању предметног бизниса, за Центросинергију 0,0%, а за Ланус 30,79%. 

Све ово сугерише уверење да спровођењем предметне трансакције нема 

кумулирања појединачних удела њених непосредних учесника, или са њима 

повезаних друштава. Међутим, информације са којима у овом тренутку 

Комисија располаже, индикују да би тренутни тржишни удео који има део 

циљног бизниса друштва Ланус на предложеном релевантном тржишту, био 

значајно промењен, односно повећан, након преузимања предметног бизниса 

овог друштва од стране компаније Центросинергија. Све ово опредељује 

основану сумњу, да овом концентрацијом заправо не наступа тзв „улазак у 

чизме“ (термин који се користи за дескрипцију ситуације у којој стицалац – 

преузималац или са њим повезана друштва, што се заједно сматра једним 

учесником на тржишту, реализацијом одређене аквизиције први пут улазе у 

пословање којим се бави циљно друшто, или његов део), већ да се ради о 

агрегирању појединачних снага учесника ове концентрације, које постоје пре 

спровођења концентрације, а што ће бити проверено и утврђено током испитног 

поступка. 

 

− детаљна анализа садржаја свих информација обезбеђених по основу тачке 2 

диспозитива, које ће од стране Комисије, бити узете у обзир ради оцене њихове 

релевантности, односно тачности и прихватљивости, заједно са информацијама 

и подацима које су Комисији већ достављене од стране појединих учесника на 

предметном релевантном тржишту. 

 

− утврђивање фактичког стања ствари између учесника ове концентрације 

односно подносиоца Пријаве с једне стране и циљног бизниса друштва Ланус, 

који је предмет преузимања од стране Центросинергије, с друге, односно да ли 

се у конкретном случају ради о већ спроведеној концентрацији. 

 

У односу на претходно изнето Комисија је оценила да су испуњени услови за 

поступак испитивања предметне концентрације по службеној дужности у смислу 

одредаба члана 62 став 2, а у вези са чланом 19 Закона. У поступку који се наставља по 

службеној дужности, Комисија ће спровести све потребне доказе, како би правилно и у 

целости утврдила чињенично стање и оценила да ли су испуњени услови дозвољености 

концентрације из члана 19 Закона. 
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У члану 19 Закона прописано је да су концентрације учесника на тржишту 

дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на 

тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или 

спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја. 

 

Члан 62 став 1 Закона, предвиђа да Комисија може по сазнању за спроведену 

концентрацију, спровести испитивање концентрације ако утврди да заједнички 

тржишни удео учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије износи 

најмање 40%, односно ако основано претпостави да та концентрација не испуњава 

услове дозвољености из члана 19 овог закона, као и у случају друге концентрације која 

није одобрена у складу са овим законом. 

 

Члан 62 став 2 Закона предвиђа да уколико се током поступка испитивања 

пријаве концентрације утврди да су испуњени услови за поступак испитивања по 

службеној дужности из става 1 овог члана, поступак ће се наставити по службеној 

дужности на основу закључка који доноси председник Комисије. 

  

Према одредбама члана 62 Закона одлучено је као у ставу I диспозитива. 

 

Према одредбама члана 35 став 2 Закона одлучено је као у ставу II диспозитива. 

 

Према одредбама члана 65 став 5 Закона одлучено је као у ставу III 

диспозитива. 

 

Према одредбама члана 40 Закона одлучено је као у ставу IV диспозитива. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

           Весна Јанковић 

Поука о правном леку: 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба. 

 


