Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-685/2015-6
Датум: 5. октобар 2015. године
Београд
Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу
председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-554/2015-4 од 1.
октобра 2015. године, на основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције
(„Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана 192. став 1. Закона о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник
РС“ бр. 30/2010), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове
из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број
49/11) и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције („Службени
гласник РС“ број 49/2010), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02685/2015-1, од 15. септембра 2015. године, коју су у име привредног друштва
„SIJ-Slovenska industrija jekla“ d.d., регистрованог у Агенцији Републике
Словеније за јавноправну евиденцију и услуге, под матичним бројем 5046432000,
са седиштем у Љубљани на адреси ул. Gerbičeva 98, по приложеном пуномоћју
поднели Милица Суботић и Никола Познановић, адвокати из AOD „Janković,
Popović & Mitić“ из Београда, ул. Владимира Поповића бр. 6, дана 5. октобра
2015. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем непосредне контроле, привредног друштва „SIJSlovenska industrija jekla“ d.d., регистрованог у Пословном регистру Словеније
под бројем 5046432000, са седиштем у Љубљани, на адреси ул. Gerbičeva 98, над
друштвом „Perutnina Ptuj“ d.d., регистрованог у Пословном регистру Словеније
под матичним бројем 5141966000, са седиштем у Птују, на адреси ул. Potrčeva
cesta 10, стицањем акција у процесу докапитализације циљног друштва и
куповином преосталих акција од његових досадашњих власника и мањинских
акционара.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио
уплата износа од од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe
за заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, с позивом на број
6/0-02-685/2015-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање
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решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6.
Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције.
Образложење
Привредно друштво „SIJ-Slovenska industrija jekla“ d.d., са регистрованим
седиштем у Љубљани на адреси Gerbičeva 98, (у даљем тексту: SIJ Slovenija или
подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија) 15. септембра 2015. године преко пуномоћника, Милице
Суботић и Николе Познановића адвоката из Београда, пријаву концентрације
број 6/0-02-685/2015-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је
благовремено и у целости уплатио прописани износ накнаде за издавање акта
Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива.
У предметном управном поступку подносилац пријаве поставио је и
Захтев за одређивање мере заштите података број: 6/0-02-685/2015-4 од 22.
септембра 2015. године. Председник Комисије за заштиту конкуренције
решавајући по наведеном захтеву, донео је 29. септембра 2015. године Закључак
о заштити података број: 6/0-02-685/2015-5.
У предложеној пословној трансакцији, привредно друштво SIJ Slovenija
које је организовано као деоничко друштво, је контролни члан SIJ grupe и бави се
делатношћу холдинг компанија. Већински акционари друштва SIJ Slovenija су
привредно друштво „Dilon“ d.o.o. које поседује 72,22% акција и Република
Словенија са 25% акција, као и други мањи акционари са уделом мањим од 3%
акција. Поред регистроване делатности везане за производњу челика, друштво
SIJ Slovenija се бави пословима везаним за рачуноводство, књиговодство,
ревизију, пореско саветовање, комуникације и друго. Група је организована у 5
сектора и послује преко сектора за челик, сектора за производњу, сектора за
управљање отпадом, сектора дистрибуције и обраде и сектора управљања и
осталих услуга. Према обиму пословања SIJ grupа спада у веће произвођаче
челика у Словенији, и једна је од значајнијих произвођача нерђајућег челика и
других специјалних врста челика у Европи. Поред тога, ова група је присутна и
на новим растућим тржиштима челика са високом додатом вредношћу. Група
има око 3200 запослених и све пословне активности обавља преко 22 привредна
друштва, од којих 20 послује у Европи, а два у Сједињеним Америчким
Државама.
У Републици Србији SIJ grupа присутна је преко привредног друштва
„Metal-Eko Sistem“ d.o.o. из Јагодине (у даљем тексту: SIJ Srbija). Друштво је
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20268115,
а његову делатност чини поновна употреба разноврсних материјала (шифра
делатности: 3832). Већински власник овог домаћег друштва, са 70% удела је
словеначко друштво „ODPAD zbiranje in predelava sekundarnih surovin ter
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trgovina“ d.o.o. Pivka, које је члан SIJ grupе, док је 30% удела је у власништву
физичког лица. Друштво SIJ Srbija као и његово матично друштво у Словенији
припада сектору за управљање отпадом, који је надлежан за прикупљање и
обраду отпадног челика. Домаће друштво поседује све дозволе за складиштење и
третман индустријског отпада у Републици Србији.
У предметној пословној трансакцији друштво SIJ Slovenija намерава да
стекне акције у процесу докапитализације у привредном друштву „Perutnina Ptuj“
d.d. основаном и регистрованом у складу са законима Републике Словеније, са
седиштем у улици Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija (у даљем тексту:
Perutnina Ptuj или циљно друштво). Циљно друштво је део Perutnina Ptuj grupe (у
даљем тексту: PP grupa) и бави се производњом меса живинског порекла.
Акционари циљног друштва су привредна друштва из Словеније и Хрватске, а
документација о власничкој структури друштва Perutnina Ptuj достављена је
Комисији и саставни је део пријаве. PP grupa је прехрамбени концерн чија се
основна производња заснива на живинарству и где 90% прихода, група остварује
од наведене делатности. Живинарство као значајна грана у индустрији меса,
обухвата производњу живинског меса и прерађевина од живинског меса у
Словенији, Хрватској, Босни и Херцеговини и у Србији, док се производња и
прерада ћурећег меса обавља у Словенији. У саставу PP grupе послује 20
привредних друштава из земаља у региону (Србија, Словенија, Босна и
Херцеговина, Хрватска, Македонија, Румунија и Аустрија). Производни
портфолио циљног друштва чине различити прехрамбени производи живинског
порекла попут живинског меса, кобасица и нарезака. Допунске активности које
циљном друштву доносе око 10% прихода, односе се на пословне активности
везане за пољопривреду, винарство, угоститељство, грађевинске услуге и
управљање непокретностима. Наведене допунске активности циљно друштво не
остварује на територији Републике Србије.
У Републици Србији циљно друштво присутно је преко три привредна
друштва и то:
1. „Perutnina Ptuj-Topiko“ d.o.o. za proizvodnju i promet živine i živinarskih
proizvoda Bačka Topola (у даљем тексту: PP Topiko). Oво домаће друштво
регистровано је у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем
08085820, а његову делатност чини узгој живине (шифра делатности:
0147). Једини власник овог друштва је Perutnina Ptuj d.d из Словеније.
Привредно друштво PP Topiko организовано је као потпуна технолошка
целина која послује у производном ланцу, од производње приплодних јаја
до производње и прераде живинског меса. PP Topiko има заокружен
циклус производње који обухвата више засебних фаза производње и који
резултира бројним финалним производима. Имајући у виду да је ово
друштво значајан снабдевач тржишта важним животним намирницама,
пилећим месом, прерађевинама од живинског меса, једнодневним
бројлерским пилићима и приплодним јајима, оно као такво има стратешки
значај у привреди општине Бачка Топола и Републике Србије.

3

2. „PP Bro Živa“ d.o.o. za proizvodnju peradi Bačka Topola (у даљем тексту: PP
Bro Živa). Друштво је регистровано у Агенцији за привредне регистре под
матичним бројем 20531398, а његову делатност чини узгој живине (шифра
делатности: 0147). PP Bro Živa је 60% у власништву циљног друштва, а
40% у власништву физичког лица. Друштво се бави узгојем и селекцијом
живине, а посебно узгојем и товом једнодневних бројлерских пилића у
периоду од 34-40 дана и то искључиво за потребе друштва PP Topiko.
Наведену делатност друштво PP Bro Živa обавља на фарми у Вајској,
општина Бач. Поменута делатност чини око /60-70/%1 укупних прихода
овог друштва, а преостали део од око /30-40/% друштво обезбеђује
ратарском производњом на државном земљишту које је узето у закуп.
3. Veterinarska služba „Top-Veterina“ d.o.o. Мићуново, општина Бачка Топола
(у даљем тексту: Тop-Veterina) је регистрована у Агенцији за привредне
регистре под матичним бројем 20246294, а основну делатност овог
друштва чини ветеринарска делатност (шифра делатности: 7500). ТopVeterina је 100% у власништву друштва PP Topiko и искључиво се бави
ветеринарском делатношћу за потребе матичног друштва PP Topiko.
Правни основ предметне концентрације представља Одлука скупштине
деоничког друштва „Perutnina Ptuj“, о повећању капитала којом SIJ Slovenija
намерава да стекне акције у циљном друштву. Планираном докапитализацијом
подносилац пријаве ће стећи 5.000.000 нових акција, односно 45.819% акција у
циљном друштву. Стицањем 45.819% акција, SIJ Slovenija ће стећи контролу над
циљним друштвом и следећа права: (I) Право да учествује у управљању
друштвом; (II) Право да учествује у добити (дивиденда) и (III) Право на
одговарајући део остатка имовине након стечаја или ликвидације циљног
друштва. Скупштина циљног друштва је искључила право пречег стицања
постојећих акционара у погледу нових акција. Након стицања новоиздатих
акција циљног друштва, SIJ Slovenija ће, у складу са законима Словеније којима
се регулише преузимање, бити у обавези да да понуду у циљу куповине
преосталих акција циљног друштва од свих других акционара.
Описана трансакција квалификује се као стицање контроле у смислу члана
17. став 1. тачка 2 Закона. Као акт о концентрацији Комисији је достављен
Јавнобележнички записник са заседања скупштине деоничког друштва Perutnina
Ptuj који је одржан 31. августа 2015. године, који садржи одлуку о повећању
основног капитала друштва. Наведени документ представља правни основ,
односно намеру страна да дође до реализације ове концентрације. Комисија је
овај документ прихватила као валидни правни основ ове концентрације, и исти
се налази у списима предмета. Дописом пуномоћника од 22. септембра 2015.
године, потврђено је да је надлежан орган за заштиту конкуренције Javna agencija
Republike Slovenije za varstvo konkurence, дана 18. септембра 2015. године
Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону
који Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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одобрила предметну концентрацију SIJ Slovenska industrija jekla d.d. и Perutnina
Ptuj d.d.
На основу анализе пријаве и достављене документације, утврђено је да је
подносилац пријаве исправно поступио када је исту доставио Комисији, будући
да су испуњене све законске претпоставке за то. Финансијски резултати
пословања учесника ове концентрације, указују да су достигнути прагови из
члана 61. Закона, при чијем испуњавању постоји обавеза пријаве концентрације
Комисији, ради издавања одобрења за њено спровођење.
Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне концентрације није
неопходно прецизно дефинисати релевантно тржиште производа, с обзиром на
то да учесници у наведеној пословној трансакцији обављају потпуно различите
врсте делатности на територији Републике Србије.
На домаћем тржишту, подносилац пријаве је индиректно присутан преко
повезаног лица SIJ Srbija, које послује у сектору за управљање отпадом и које је
надлежно за прикупљање и обраду отпадног челика. С друге стране, циљно
друштво у Републици Србији присутно је на тржишту производње и продаје
свежег живинског меса и прерађевина живинског порекла.
Због наведених чињеница, прецизна дефиниција релевантног тржишта
могла би остати отворена. Међутим, у циљу достављања потпуних информација,
подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта производа у
предметној трансакцији, полазећи од пословних активности циљног друштва, а у
складу са претходном праксом у раду Комисије, предложио да се као релевантно
тржиште производа одреди тржиште производње и продаје свежег живинског
меса и прерађевина живинског порекла.
Предлог релевантног тржишта производа дат од стране подносиоца
пријаве, Комисија је прихватила као исправан.
Код одређивања географског тржишта, подносилац пријаве предложио је
да се релевантно географско тржиште дефинише на националном нивоу, односно
као читава територија Републике Србије.
Комисија је полазећи од критеријума за дефинисање релевантног
географског тржишта, прихватила предложену дефиницију, што је у складу са
законским надлежностима Комисије, која ефекте пријављених пословних
трансакција са становишта утицаја њиховог спровођења на конкуренцију
процењује у оквиру националне територије.
Према сазнањима подносиоца пријаве најзначајнији конкуренти на
тржишту производње и продаје свежег меса и прерађевина живинског порекла у
Републици Србији су: Компанија за производњу меса „Agroživ“ AD Житиште,
Привредно друштво за производњу и трговину „Vindija“ d.o.o. Лајковац,
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Предузеће за производњу месних производа и конзерви „Yuhor-export“ AD
Јагодина и други.
Снабдевање свежим месом и прерађевинама живинског порекла на
тржишту Републике Србије врши се преко друштва PP Topiko и то директном
продајом из малопродајних објеката овог друштва у: Београду (19 продавница),
Новом Саду (4 продавнице), Нишу (3 продавнице), Зрењанину (3 продавнице) и
по једном продавницом у Алексинцу, Апатину, Бачкој Паланци, Бачкој Тополи,
Бечеју, Чачку, Јагодини, Краљеву, Крушевцу, Лазаревцу, Обреновцу, Панчеву,
Пожеги, Прокупљу, Руми, Шапцу, Сомбору, Старој Пазови, Суботици, Ужицу,
Врбасу и Вршцу.
Дистрибуција преко трећих лица се обавља преко купаца који имају
велепродаје организоване по принципу дистрибуције на регионалном нивоу, а то
су [...] (који покрива регион [...]) са око [...] истоварних места и [...] (који покрива
регион [...]) са око [...] истоварних места.
Предметна концентрација осим у Републици Србији, биће пријављена
надлежним телима за заштиту конкуренције у Словенији, Аустрији, Македонији,
Црној Гори и Хрватској.
Основни мотиви који су определили спровођење ове пословне
трансакције, су комерцијалне природе. Очекује се да ће преузимање циљног
друштва представљати први корак у реализацији стратешке диверсификације
пословања SIJ grupe, а самим тим и значајну дугорочну инвестицију. Дугорочни
стратешки циљ огледа се у уласку на тржиште прехрамбене индустрије
Словеније.
Подносилац не очекујe да ће спровођење предметне концентрације имати
било каквог ефекта у Републици Србији, јер учесници у концентрацији нису
присутни на истом релевантном тржишту производа у Републици Србији.
На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и
утврђених чињеница у овом поступку, Комисија је закључила да реализација
предметне концентрације не ствара било какве негативне конкурентске ефекте на
тржишту Републике Србије, због чега је одлучено као у ставу I диспозитива.
Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона, као и чл.
2. ст. 1. тач. 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у
концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години
која претходи години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији,
ради издавања сагласности за њено спровођење.
Поука о правном леку:
Ово решење је коначно у управном поступку.
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Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана достављања решења.
П. О. ПРЕДСЕДНИКA КОМИСИЈЕ
Иван Угрин, члан Савета
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