Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-325/2015-7
Датум: 5. мај 2015. године
Београд

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2.
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/09 и 95/13 у даљем
тексту: Закон), и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из
надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број
49/2011), одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02325/2015-1, коју су по приложеном пуномоћју поднели Горан Мартиновић, Јелена
Адамовић и Јован Ћирковић, адвокати из Београда сви из адвокатске канцеларије
„Harrisons-solicitors“са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина бр. 6, ПЦ
Ушће, 24. спрат, у име друштва са ограниченом одговорношћу „Al Dahra
International Investment LLC“ са седиштем на адреси Al Ain Tower 7th Floor,
Khalidya – P.O. Box 130455, Abu Dabi, UAE, регистровано при Министарству за
економски развој под бројем CN-1195188, дана 5. маја 2015. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва са
ограниченом одговорношћу „Al Dahra International Investment LLC“ које је
основано и послује у складу са законима Уједињених Арапских Емирата, са
седиштем на адреси Al Ain Tower 7th Floor, Khalidya – P.O. Box 130455, Abu Dabi,
UAE регистровано при Министарству за економски развој под бројем CN 1195188,
над привредним друштвом „Al Dahra Rudnap“d.o.o. Beograd које је основано и
послује у складу са законима Републике Србије, регистровано при Агенцији за
привредне регистре под матичним бројем 20567872, и седиштем на адреси ул.
Адмирала Гепрата бр. 14, Београд, Република Србија, до чега долази на основу
уговорног преузимања 49% удела у друштву „Al Dahra Rudnap“d.o.o. које уделе
стицалац преузима од друштва „Rudnap Group“ A.D., на који начин друштво „Al
Dahra International Investment LLC“које је већ члан циљног друштва са уделом од
51%, постаје власник 100% удела у друштву „Al Dahra Rudnap“d.o.o.

1

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, у прописаном року и у целости
извршио уплату накнаде за издавање овог решења у висини од 3.000.360,00
(тримилионатристотинешездесет) динара на динарски рачун Комисије за заштиту
конкуренције број 840-0000000880668-16, отворен код Управе за трезор
Министарства финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-325/2015-1,
што представља одговарајућу динарску противвредност прописане висине накнаде
за издавање решења о одобравању концентрације у скраћеном поступку из члана 2.
став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије
за заштиту конкуренције, обрачунату по средњем девизном курсу на дан уплате.

Образложење

Друштво „Al Dahra International Investment LLC“ које је основано и постоји
у складу са прописима Уједињених Арапских Емирата (у даљем тексту: Ал Дахра
или подносилац пријаве) које по приложеном пуномоћју заступају Горан
Мартиновић, Јелена Адамовић и Јован Ћирковић, адвокати из Београда са
седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина бр. 6, ПЦ Ушће, 24. спрат, поднели
су Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 7. априла 2015.
године пријаву концентрације број 6/0-02-325/2015-1 (у даљем тексту: пријава).
Допуном документације која је Комисији на њен захтев достављена 22. априла
2015. 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 прописани износ
накнаде за издавање акта Комисији којим се одобрава концентрација у скраћеном
поступку, а што је констатовано у ставу II диспозитива.
У предметном управном поступку подносилац пријаве у склопу достављене
пријаве поставио је и Захтев за одређивање мере заштите података. По налогу
Комисије наведени Захтев за одређивање мере заштите података пуномоћници
подносиоца пријаве су раздвојили и дефинисали дописом број: 6/0-02-325/2015-5
од 22. априла 2015. године. Председник Комисије за заштиту конкуренције
решавајући по наведеном захтеву, донео је 28. априла 2015. године Закључак о
заштити података број: 6/0-02-325/2015-6.
Предметна пријава поднета је због намере њеног подносиоца - друштва Ал
Дахра власника 51% удела у друштву „Al Dahra Rudnap“d.o.o. Beograd, да стекне
преосталих 49% удела у овом друштву од домаћег друштва „Rudnap Group A.D.“ из
Београда (у даљем тексту: Руднап Група) као његовог тренутног власника.
Предложена пословна трансакција заснива се на Уговору о преносу удела за
стицање удела у друштву „Al Dahra Rudnap“d.o.o. Beograd.
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Арапско друштво Ал Дахра основано 2. марта 2011. године, са седиштем у
Абу Дабију. На основу достављене документације, утврђено је да је Ал Дахра
двочлано друштво и да сваки од његових чланова, има идентичан основни назив
као и друштво чији је члан. (Al Dahra). Конкретно, већински члан подносиоца
пријаве друштва Ал Дахра, са 98% удела јесте Al Dahra Holding LLC, док је
мањински члан са свега 2% удела – компанија Al Dahra Capital LLC. Претежне
пословне активности подносиоца пријаве односе се на послове везане за улагање,
оснивање и управљање трговинским, пољопривредним и индустријским
предузећима, као и пословима везаним за некретнине.
Пре спровођења предметне концентрације, ово инострано друштво на
основу решења Комисије бр. 6/0-02-189/2014-5 од 25. марта 2014. године, стекло је
заједничку контролу са друштвом „Rudnap Group“ A.D. из Београда, над
привредним друштвом „Руднап Аграр“ д.о.о. из Београда. Наведеним решењем Ал
Дахра је преузела 51% удела у капиталу друштва „Руднап Аграр“ д.о.о., куповином
предметних удела од домаћег друштва „Rudnap Group“ A.D., као претходног
јединог члана овог друштва.
Предложеном концентрацијом долази до промене типа контроле која из
заједничке прелази у појединачну контролу, коју ће подносилац пријаве
успоставити над домаћим друштвом са ограниченом одговорношћу – „Al Dahra
Rudnap“d.o.o.Beograd, (у даљем тексту: Ал Дахра Руднап, или циљно друштво).
Ово домаће друштво основано је 4. септембра 2009. године, а његова претежна
регистрована делатност јесте гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог
воћа (шифра делатности: 0125). Друштво је у току 2014. године преко Агенције за
привредне регистре извршило промену назива друштва. Као саставни део пријаве
приложена је комплетна документација која садржи све прописане податке који се
односе на циљно друштво као учесника предметне концентрације. То подразумева
и податке о висини остварених годишњих прихода овог друштва у 2012. 2013. и
2014. години, податке о кретању броја запослених у истим годинама, као и податке
о највећим добављачима циљног друштва и његовим највећим купцима за исти
период посматрања.
Као правни основ спровођења пријављене концентрације, Комисији је
достављен Уговор о преносу удела, чији су потписници друштво Ал Дахра као
стицаоц и друштво Руднап Групе као преносилац удела у друштву Ал Дахра
Руднап. Предметни Уговор урађен је у двојезичној форми, на српском и на
енглеском језику, потписан од стране учесника и оверен код надлежног суда.
Уговором је дефинисана пословна трансакција, исказана сагласност странака о
преносу преосталог удела и прецизиран поступак и динамика плаћања одговарајуће
накнаде. На основу садржаја овог, Уговора, констатује се сагласност Руднапа да на
Ал Дахру пренесе свој целокупни удео у циљном друштву од 49%. Финансијски
аспекти овакве трансакције, односно висина купопродајне цене као и начин и
динамика њене исплате, дефинисани су предметним Уговором. Друштво Ал Дахра
на основу спровођења предметне пословне трансакције постаће једини власник
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циљног друштва. Комисија је наведени Уговор прихватила као валидан правни
основ спровођења пријављене концентрације.
Полазећи од садржаја Уредбе о критеријумима за одређивање релевантног
тржишта („Службени гласник РС“ бр. 89/2009) пуномоћници подносиоца пријаве
предложили су да се за потребе предметног поступка, као релевантно тржиште
производа дефинише тржиште производње јабука, а као релевантно географско
тржиште предложено је тржиште Републике Србије. Овако предложене дефиниције
како релевантног тржишта производа, тако и релевантног географског тржишта од
стране Комисије оцењена су прихватљивим.
У поступку дефинисања тржишне позиције циљног друштва на релевантном
тржишту, подносилац пријаве Комисији је доставио податке Републичког завода за
статистику који се односе на производњу јабука у Републици Србији. Према
цитираном извору укупна производња јабука у Републици Србији у 2014. години
износила је 336.313 тона. У истом временском периоду, а према наводима
подносиоца пријаве, производња јабука коју је остварило циљно друштво износила
је око 8.417 тона. У смислу наведеног параметра, тржишни удео друштва Ал Дахра
Руднап д.о.о. на тржишту производње јабука износило је око 2,5%.
Поређења ради, укупна производња јабука у Европској унији у 2013. години
износила је око 12 милиона тона, а највећи произвођачи јабука су Пољска са око
3,2 милиона тона, Италија са око 2 милиона тона, Француска са око 1,6 милиона
тона, Немачка са око 800.000 тона.
Генерално посматрано производња јабука у свету има константан раст, како
по питању количина које се производе, тако и по питању вредности која се
остварује трговином истих. Производња јабука код нас од године до године
осцилира, а нестабилне цене, овог производа детерминишу и променљив приход
који се остварује по основу такве производње.
Након спровођења предметне концентрације структура релевантног
тржишта остаће непромењена будући да овом концентрацијом долази само до
промене власничке структуре привредног друштва Ал Дахра Руднап, која
чињенице неће утицати на постојећу структуру тржишта која ће остати једнака оној
пре спровођења концентрације.
Као значајне конкуренте на тржишту производње јабука у Републици
Србији, подносилац пријаве навео је неке од великих произвођача јабука, као што
су: „Делта Аграр“ д.о.о. Београд, ПИК „Јужни Банат“ д.о.о. Бела Црква, „Agroprom
com“ d.o.o. Таванкут, „Atos Fructum“ d.o.o. Мала Ремета и ЗЗ „Воћко“ Доњи
Таванкут. Као изворе података о произвођачима јабука на домаћем тржишту,
подносилац пријаве користио је јавно доступне информације, међутим не
располаже подацима о њиховим појединачним тржишним уделима на тржишту
производње јабука.
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Циљно друштво на релевантном географском тржишту нема организовану
мрежу малопродаје, ни дистрибуције јабука. Почетком сваке године врши се
процена постојећег рода јабука, на основу кога се прави калкулација и анализира
производна цена коштања производа. Контактирају се потенцијални купци јабука
ради процене потенцијалних потреба на тржишта у наступајућој сезони. Продаја
јабука врши се током читаве сезоне и то купцима са којима се постигне договор о
продаји.
Јабука је врста воћа која може да се конзумира у свежем стању током целе
године и као таква има знатно већу тражњу и потрошњу у односу на друге врсте
воћа. Поред пласмана на домаћем тржишту постоје реалне могућности за продају
одређене количине јабука на иностраном тржишту које има огроман увозни
потенцијал. На основу билатералних споразума, Република Србија је у прилици да
знатне количине произведених јабука усмери ка руском тржишту, будући да Русија
годишње увезе око 2 милиона тона јабука. У тим оквирним количинама извоз из
Србије до сада је био заступљен са мање од 5%, из чега се може проценити да
Русија (са којом наша земља има повољне трговинске односе), има врло значајан
куповни потенцијал за будући пласман високо квалитетних сорти јабука из Србије
на ово инострано тржиште.
Подносилац пријаве као мотиве за спровођење пријављене концентрације
навео је одређене развојне и профитне изазове. Планиране инвестиције у развој
циљног друштва довешће до проширења обима производње и до побољшања
квалитета производа. Нови искључиви власник циљног друштва, своју пажњу
управљања овим друштвом, усмериће на унапређење појединих сорти јабука
(увођењем нових сорти), као и повећању садне површине под савременим
интензивним воћњацима. Након спровођења предметне концентрације, Ал Дахра
припрема детаљан план развоја циљног друштва. Планирано проширење обима
производње уз примену савремене технологије, као и поступак оптимализације
пословања, могу утицати на развој и унапређење конкурентност на тржишту
Републике Србије. Према наводима пуномоћника, подносилац пријава разматра и
даља улагања у привреду Републике Србије.
На основу свих релевантних и утврђених чињеница, оцењено је да
предложена концентрација не изазива забринутост са аспекта заштите
конкуренције на тржишту Републике Србије или његовом делу, какав закључак
потврђују и претходно наведени подаци који се односе на тржишне уделе
подносиоца пријаве на дефинисаном релевантном тржишту. Закључено је да њеним
спровођењем не долази до значајнијег ограничавања, нарушавања или спречавања
конкуренција на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици
Србији, а пре свега до стварања или јачања доминантног положаја, 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 достављања решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Доц. др Милоје Обрадовић
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