Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-342/2013-4
Датум: 19. јун 2013. године
Б е о г р а д
На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/09), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за
послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник
РС“ број 49/2011) и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције
(„Службени гласник РС“бр. 49/2010), члан Савета Комисије за заштиту
конкуренције по овлашћењу председника Комисије за заштиту конкуренције бр.
1/0-06-332/2013-3 од 29. маја 2013. године, одлучујући по пријави концентрације
која је заведена под бројем 6/0-02-342/2013-1, од 10. маја 2013. године, којa је у име
привредног друштва „Аутопревоз“ А.Д. Чачак, са регистрованим седиштем у Чачку
на адреси ул. Ломина бр. 67, поднета преко законског заступника генералног
директора Александра Петронијевића, дана 19. јуна 2013. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје, стицањем непосредне контроле од стране друштва
„Аутопревоз“ а.д. из Чачка са регистрованим седиштем на адреси ул. Ломина бр.
67, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем
07182899, куповином целокупног удела у друштву „Пегаз Плус“ д.о.о. из Ивањице
са регистрованим седиштем на адреси ул. Крајишких бригада бр. 18, које је
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20793244, на
основу уговора о преносу удела, као и куповином коришћених аутобуса од
друштава „Либертас“ д.о.о. из Ивањице и „Пегаз“ д.о.о. из Ивањице на основу
уговора о продаји.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве и стицалац контроле у
предметној концентрацији, у предвиђеном року извршио уплату накнаде за
издавање акта Комисије о одобрењу спровођења концентрације у скраћеном
поступку у износу од 2.845.840,00 (двамилионаосамстотиначетрдесетпетхиљада
осамстотиначетрдесет) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен
код Министарства финансија и привреде - Управе за трезор, број 840-880668-16 са
позивом на број 6/0-02-342/2013-1, што чини одговарајућу динарску
противвредност прописане висине накнаде из члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.
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Образложење
Привредно друштво „Аутопревоз“ а.д. из Чачка (у даљем тексту:
Аутопревоз или подносилац пријаве) поднело је 10. маја 2013. године Комисији за
заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) преко законског заступникагенералног директора Александра Петронијевића, пријаву концентрације (у даљем
тексту: пријава) заведену под бројем 6/0-02-342/2013-1. Допуном документације
која је Комисији достављена 21. маја 2013. године отклоњени су недостаци
иницијалне пријаве, чиме су испуњени услови за поступање и одлучивање у овом
предмету у скраћеном поступку. Подносилац пријаве је у прописаном року и у
целости уплатио износ накнаде за издавање акта Комисији, што је констатовано у
ставу II диспозитива.
Предузеће „Аутопревоз“ Чачак основано је 1949. године и у почетку се
бавило друмским саобраћајем, ремонтом, трговином, угоститељством и туризмом.
У току дугогодишњег пословања предузеће је пролазило кроз бројне
организационе и власничке трансформације. У поступку приватизације која је
реализована у 2007. години, друштво „Аутопревоз“ постало је акционарско
друштво чији је већински власник „Kavim Public Transportation International (2002)“
Ltd, Afula, Israel. Ова израелска компанија je већински власник друштва
„Аутопревоз“ из Чачка са уделом од 92,36% учешћа у капиталу. Компанија „Kavim
Public Transportation International (2002)“ Ltd послује на територији Израела,
Румуније и Србије. Након спроведене приватизације од стране ове компаније,
уложена су значајна средства у осавремењавање возног парка и набавку нових
аутобуса марке Волво.
Пословне активности подносиоца пријаве усмерене су на градски и
приградски копнени превоз путника (шифра делатности: 4931). Друштво врши
превоз путника у међународном друмском саобраћају, међумесном превозу на
територији Републике Србије, градско-приградски превоз на територији града
Чачка, као и општина Лучани и Врњачка Бања. Такође, за потребе сопствене
туристичке агенције „Аутопревоз“ врши ванлинијски превоз у земљи и
иностранству, као и изнајмљивање аутобуса другим туристичким агенцијама.
Поред тога ово друштво обавља и уговорени превоз радника и ученика.
У оквиру „Kavim Grupe“ у Републици Србији, поред подносиоца пријаве
друштва „Аутопревоз“, послују друштва: „Kavim Jedinstvo“ д.о.о. из Врања, „Kavim
Raška“ а.д. из Рашке, ХК „Санџактранс-Путнички Саобраћај“а.д. из Новог Пазара,
ХК „Санџактранс“а.д. из Новог Пазара и „Kavim Serbia“д.о.о. из Чачка.
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Преглед укупног броја возила (аутобуса) у Републици Србији у 2011. години

„Аутопревоз“а.д.
„Kavim Jedinstvo“ д.о.о.
„Kavim Raška“ а.д.
ХК „Санџактранс-Путнички Саобраћај“ а.д.
ХК „Санџактранс“а.д.
„Тодор Превоз“ д.о.о.
„Kavim Serbia“д.о.о.
Укупно Kavim групација у Србији

Број возила
Kavim група
у 2011
108
122
42
25
0
0
6
297

Укупан број
возила у
Републици Србији
у 2011

8.805

% учешћа

1,23%
1,39%
0,48%
0,28%
0,00%
0,00%
0,00%
3,38%

Предузеће за саобраћај „Kavim Jedinstvo“ д.о.о. из Врања основано је 1997.
године, а његова регистрована делатност је градски и приградски копнени превоз
путника (шифра делатности: 4931). Почетком 2008. године власништво над
друштвом „Јединство“ преузела је компанија „Kavim Public Transportation
International (2002)“ Ltd и постала власник 100% удела у капиталу. Данас предузеће
„Kavim Jedinstvo“ из Врања квалитетом аутобуса и услуга важи за једно од
значајних друштава у области аутобуског саобраћаја. Ово друштво превоз путника
обавља са 130 аутобуса и има око 650 полазака дневно у приградском,
међуградском и међумесном саобраћају. У саставу друштва „Kavim Jedinstvo“
послују пословнице у Бујановцу, Прешеву, Владичином Хану и Сурдулици са
аутобуским станицама. Поред превоза путника друштво се бави и туризмом и
штампарским услугама. Друштво „Kavim Jedinstvo“ има зависно предузеће за
услуге, производњу и промет „Тодор превоз“ д.о.о. са седиштем у Врању, које је
регистровано за градски и приградски копнени превоз путника.
Акционарско друштво „Kavim Raška“ трансформисано је од Друштвеног
саобраћајног предузећа „Југопревоз Рашка“ у поступку приватизације, тако што је
70% друштвеног капитала почетком 2009. године продато већинском власнику
Предузећу за саобраћај „Kavim Jedinstvo“ из Врања, чији је 100% власник
израелска компанија „Kavim Public Transportation International (2002)“ Ltd. Друштво
„Kavim Raška“ бави се превозом путника у друмском саобраћају, туризмом и пружа
услуге сервисирања и техничког прегледа возила. „Kavim Raška“ је највеће
саобраћајно предузеће у области превоза путника у друмском саобраћају на
територији општине Рашка са око 110 запослених и 30 аутобуса.
Холдинг Компанија „Санџактранс-Путнички саобраћај“ а.д из Новог Пазара
је значајан учесник на тржишту у области превоза путника у друмском саобраћају
са простора општина Новог Пазара, Сјенице и Тутина ка територији целе
Републике Србије. Већински власник ове холдинг компаније је „Kavim Public
Transportation International (2002)“ Ltd са 98,96% удела у капиталу Компаније.
Холдинг Компанија „Санџактранс“ а.д. из Новог Пазара настала је од
зависних чланица које су се бавиле путничким саобраћајем, робним саобраћајем
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трговином, ремонтом и угоститељством. ХК „Санџактранс“ данас је акционарско
друштво које је након приватизације у власништву израелске компанија „Kavim
Public Transportation International (2002)“ Ltd са 95,18% удела у капиталу
Компаније.
„Kavim Serbia“је део компаније „Kavim Public Transportation International
(2002)“ Ltd групације и бави се менаџментом компанија чланица у Републици
Србији. Ова групација послује у Израелу и на простору Источне Европе и тежи ка
проширењу на просторе земаља као што су Мађарска, Румунија, Пољска и
Украјина.
Циљно друштво „Пегаз-Плус“ д.о.о. из Ивањице регистровано је за градски
и приградски копнени превоз путника (шифра делатности: 4931). Оснивач и једини
власник са 100% удела у капиталу друштва је господин Бранко Ћурчић из
Ивањице. Ово друштво поседује 3 аутобуса и регистроване линије за превоз
путника (36 линија). Предмет предложене трансакције је куповина 100% удела у
друштву „Пегаз-Плус“.
Друштво „Пегаз“ д.о.о. из Ивањице је саобраћајно предузеће са традицијом
дужом од шест деценија. Кроз дугогодишње пословање друштво је више пута
мењало своје име и организациону структуру, а од 1992. године послује под
именом Саобраћајно предузеће „Пегаз“ д.о.о. Ивањица. Ово предузеће данас
запошљава преко 150 радника и поседује завидан возни парк. Поред локалног,
међуградског и међународног линијског и ванлинијског превоза путника, обавља и
транспорт робе у земљи и иностранству, врши услуге техничког прегледа, редовног
одржавања возила других предузећа и грађанства, врши продају горива и услужно
осигурање возила. Већински власник „Пегаз“д.о.о. је Друштво са ограниченом
одговорношћу за промет роба и услуга „Либертас“ из Ивањице са 89,73% удела у
његовом капиталу.
Ово друштво основано је 2005. године и регистровано је за друмски превоз
терета (шифра делатности: 4941). Власник друштва са 100% удела у капиталу је
господин Бранко Ћурчић из Ивањице. Друштво поседује 8 аутобуса који су
предмет куповине дефинисане у уговору између овог друштва и друштва
„Аутопревоз“ из Чачка.
Предложена трансакција се реализује на тај начин што друштво
„Аутопревоз“ из Чачка купује од господина Бранка Ћурчића из Ивањице оснивачки
удео у износу од 100% удела у друштву „Пегаз-плус“ из Ивањице (саставни део
компаније су регистроване линије код Министарства Саобраћаја - 36 линије и 3
аутобуса), поред тога, преузима коришћене аутобусе у власништву друштва
„Пегаз“ д.о.о. из Ивањице као и пренос права на исте на основу уговора о
финансијском лизингу (11 аутобуса у власништву и 10 аутобуса на лизинг) и
преузима коришћене аутобусе од компаније „Либертас“ из Ивањице (8 аутобуса).
Након спроведене концентрације возни парк подносиоца пријаве увећаће се за 32
аутобуса, што представља промену удела у односу на претходно наведени број
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аутобуса који учествују у обављању друмског путничког саобраћаја у Републици
Србији.
Један од циљева концентрације је да се смањи број дневних полазака
аутобуса за које не постоји заинтересованост корисника. Ради се о смањењу
полазака аутобуса дневно на релацији „Ивањица-Београд-Ивањица“ са 21 на 17
линија и на релацији „Чачак-Краљево-Крушевац“ са 9 на 7 линија. Смањење броја
полазака довешће до уштеде у потрошњи горива, уштеде у амортизацији возила и
других фиксних трошкова, а самим тим доћи ће и до смањења цене карата што иде
у прилог/добробит путника. Поред тога предложена трансакција се односи и на
линије „Ивањица-Чачак-Ивањица“ и „Чачак-Гуча-Ивањица“.
Као правни основ предметне концентрације подносилац пријаве је Комисији
доставио Уговор о преносу удела потписан 25. априла 2013. године између г-дин.
Бранка Ћурчића као преносиоца удела и друштва „Аутопревоз“ а.д. Чачак кога
заступа председник Надзорног одбора г-дин. Zeev Horen, као стицаоца целокупног
удела у циљном друштву „Пегаз Плус“ д.о.о. Поред тога достављен је Уговор о
продаји возила закључен 25. априла 2013. године између друштва „Либертас“ д.о.о.
Ивањица кога заступа Бранко Ћурчић, директор, као продаваца и друштва
„Аутопревоз“ а.д. Чачак кога заступа председник Надзорног одбора Zeev Horen,
као купца 8 аутобуса. Такође, достављен је и Уговор о продаји аутобуса закључен
25. априла 2013. године између друштва „Пегаз“ д.о.о. Ивањица, кога заступа
Бранко Ћурчић, директор, као продаваца и друштва „Аутопревоз“а.д. Чачак кога
заступа председник Надзорног одбора Zeev Horen, као купца коришћених аутобуса
које продавац има у власништву, а који су набројани у Прегледу „1.1. Списак
аутобуса у власништву Пегаз д.о.о. Ивањица намењених продаји“ од 22. 4. 2013.
године, који је достављен Комисији. Приложене Уговоре Комисија је прихватила
као релевантан документ који представља акт о концентрацији, односно основ
спровођења ове концентрације и на бази чије реализације долази до стицања
контроле подносиоца пријаве над циљним друштвом у смислу члана 17. став 1.
тачка 2) Закона.
На основу анализе свих елемената поднете пријаве и целокупне достављене
документације, утврђено је да је подносилац пријаве исправно поступио када је
исту доставио Комисији, будући да су испуњене све законске претпоставке за то.
Према достављеним подацима о финансијским резултатима пословања
друштава која се сматрају учесницима ове концентрације, утврђено је да су
достигнути и вишеструко превазиђени прагови из члана 61. Закона, чијим
испуњавањем настаје обавеза пријаве концентрације Комисији ради издавања
одобрења за њено спровођење.
Приликом дефинисања релевантног тржишта производа и релевантног
географског тржишта подносилац пријаве пошао је од основних делатности
учесника концентрације и географског тржишта на коме учесници обављају своје
пословне активности. Полазећи од претежне делатности свих друштава у оквиру
„Kavim“ групације у Републици Србији, као и друштава које су предмет стицања
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,предложено је да се као релевантно тржиште производа/услуга дефинише градски,
међуградски, међународни и слободан превоз. Овакав приступ, односно предлог
подносиоца пријаве, Комисија је прихватила као исправан, као и констатацију
према којој је релевантно тржиште производа/услуга за учеснике концентрације
градски, међуградски, међународни и слободан превоз.
Према подацима достављеним од стране подносиоца пријаве а који су
саставни део пријаве, повезани ученици на страни подносиоца пријаве, пре
концентрације укупно су поседовали 313 аутобуса и имали су 3,68% учешћа на
тржишту читаве Републике Србије – који удео је опредељен у односу на укупан
број аутобуса. Након спроведене трансакције укупно ће поседовати 345 аутобуса и
имати 4,06% тржишног удела.
Подносилац пријаве детаљно је објаснио и документовао географску
покривеност релевантног тржишта, општина на којима су присутни учесници
концентрације како пре тако и након спроведеног преузимања. Предложена
трансакција у географском смислу прошириће се на већи број општина, а самим
тим и на број превезених путника. Посматрано према укупном броју становника
Републике Србије 7.565.7611, број превезених путника у општинама покривеним
„Kavim“ групацијом са 558.162 или 7,38% повећаће се на 669.179 или 9,24%.
Посматрано у географском смислу, градски превоз обавља се у локалу и на
основу уговора о поверавању превоза на територији Општина Чачак, Врњачка
Бања, Косјерић, Пожега, Лучани и Ивањица на регистрованим градским линијама.
Повезана правна лица обављају превоз на територији Општина Врање, Бујановац,
Прешево, Владичин Хан, Сурдулица, Нови Пазар и Рашка. Међуградске линије
одржавају се по утврђеним редовима вожње регистрованим у Министарству
Саобраћаја.
У сегменту међународног превоза, након спроведене концентрације број
међународних линија повећава се само за одржавање једне линије и то путног
правца „Ивањица-Скопље“, што ће незнатно утицати на повећање прихода,
односно тржишног учешћа. „Аутопревоз“ има регистроване линије за Херцег Нови
и Бар (Црна Гора) и Требиње (Република Српска), а „Kavim Jedinstvo“ вози за
Париз (Француска), Минхен и Франкфурт (Немачка), Базел и Цирих (Швајцарска),
Гњилане (Косово), Куманово и Охрид (Македонија) и Игало (Црна Гора).
Када се ради о уговореном превозу, понуда на тржишту је велика, јер је
присутан значајан број превозника који се појављују са савременим аутобусима
који пружају максималну сигурност и удобност путника. Овај вид превоза обавља
се периодично и на основу закључених уговора са сваким комитентом појединачно.
Подносилац пријаве као члан Удружења „Србијатранспорт“, доставио је
показатеље о осталим члановима, односно својим конкурентима. Процена је
вршена према броју аутобуса, броју радника, годишње пређеној километражи,
1
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проценту броја возила на тржишту, проценту од укупно пређене километраже.
Према свим наведеним параметрима „Kavim група“ од укупно 23 чланице
удружења заузима средишну позицију. У циљу потпуног сагледавања стања на
тржишту Републике Србије, потребно је истаћи да процентуално учешће свих
чланица удружења износи око 52% и да значајан број превозника није обухваћен
наведеним прегледом.
У циљу подизања квалитета и ефикаснијег пословања, „Kavim група“ већ је
извршила одређена улагања у савремени информациони систем рачуноводства,
систем даљинског праћења пазара и даљинског праћења кретања возила. Продаја
карата врши се путем тикет машина које су инсталиране у возилима и у знатној
мери олакшавају рад возном особљу. Планирана улагања су везана за
осавремењивање возног парка што ће утицати на квалитет услуге и снижавање
трошкова. Након реализације планиране трансакције очекује се потпуније
ангажовање свих постојећих капацитета како у оквиру саобраћајне службе тако и у
оквиру ремонтне радионице и административног сектора.
Позитивни ефекти са становишта учесника концентрације очекују се у
периоду до 6 месеци. Извршиће се смањење броја полазака на нивоу дана са 47 на
41, што на годишњем нивоу износи 2.190 полазака мање. Пређени километри на
нивоу године ће бити смањени са 4.129.454 на 3.538.154 километра. Услуге
потрошачима ће бити пружене у потпуности обзиром да су поласци „Аутопревоз“-а
и „Пегаз“-а били распоређени у врло кратком временском интервалу. Наведене
измене смањиће ниво трошкова што ће бити предуслов за смањење цене карте.
Као значајну погодност за учеснике ове концентрације треба издвојити и то
што ће се „Аутопревоз“ из Чачка бавити својом основном делатношћу - превозом
путника и све капацитете усмерити на ту делатност, а друштва „Пегаз“ и
„Либертас“ из Ивањице бавиће се другим делатностима као што су робни превоз и
услуге аутобуских станица.
Куповином аутобуса од „Пегаз“-а и „Либертас“-а који су по дужини
пословања млађи, значајно ће побољшати квалитет услуга због мањег броја
кварова из разлога новијег возног парка. Смањење трошкова усмериће одређена
средства за увођење иновација као што је интрнет сервис у аутобусима. Наведене
очекиване погодности реално је остварити у дужем временском периоду, обзиром
на основну делатност учесника концентрације.
Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете су у обзир све
законом дефинисане околности које су релевантне за утврђивање дозвољености
концентрације, на основу чега је оцењено да се у конкретном случају ради о
дозвољеној концентрацији, будући да њеним спровођењем не долази до значајног
ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренције, пре свега стварањем или
јачањем доминантног положаја учесника ове концентрације, па је одлучено као у
диспозитиву.
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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 пријема решења.
П. О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Проф. др Сања Данковић Степановић, члан Савета
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