Реп убл ика Срб ија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-214/2016-5
Датум: 24. март 2016. године
Београд

Председник Комисије за заштиту конкуренције 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) 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 пријемним бројем 6/0-02-214/2016-1, која је поднета дана 22.
фебруара 2016. године, преко адвоката по пуномоћју Реље Здравковића из
Адвокатско ортачког друштва Zdravković & partneri из Београда, ул. Булевар краља
Александра бр.43/1, у име привредног друштва „Business Support Company“ d.o.o.
са седиштем на адреси ул. Змај Јовина бр. 15/II, Београд, Република Србија,
регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним
бројем 20532718, дана 24. марта 2016. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем непосредне појединачне контроле привредног друштва
„Business Support Company“ d.o.o. са седиштем на адреси ул. Змај Јовина бр. 15/II,
Београд, Република Србија, регистрованог у Агенцији за привредне регистре
Републике Србије под матичним бројем 20532718, над привредним друштвом
„Инвеј Ин“ д.о.о., са седиштем на адреси ул. Александра Дубчека бр. 14, Београд Земун, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије
под матичним бројем 21104272, до чега долази на основу уговорног преузимања
100% удела у овом друштву, чиме стицалац удела успоставља и посредну контролу
над свим његовим зависним друштвима и то: „Рубин“ а.д. са седиштем на адреси
ул. Наде Марковић бр. 57, Крушевац, матични број 07154429, „А.Д. Медела“ са
седиштем на адреси ул. Кулски пут бб. Врбас, матични број 08155950 и „А.Д.
Пекарска индустрија Панчево“ са седиштем на адреси ул. Милоша Обреновића бр.
39, Панчево, матични број 08006083.
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II УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво „Business Support Company“
d.o.o. са седиштем на адреси ул. Змај Јовина бр. 15/II, Београд, у целости извршило
своју обавезу плаћања таксе за издавање овог решења дана 03. марта 2016. године,
уплатом
износа
од
1.430.041,80
(словима:
милиончетиристотине
тридесетхиљадачетрдесетједан и 80/100) динара на рачун Комисије за заштиту
конкуренције отворен код Министарства финансија Управе за трезор, с позивом на
број 6/0-02-214/2016.
Образложење
Привредно друштво „Business Support Company“ d.o.o. из Београда (у даљем
тексту: BSC, или подносилац пријаве), поднело је 22. фебруара 2016. године
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), преко пуномоћника
- адвоката Реље Здравковића, из Београда, ул. Булевар краља Александра бр.43/1,
пријаву концентрације (у даљем тексту: пријава), која је у Комисији заведена под
пријемним бројем 6/0-02-214/2016-1. У документацији која је приложена уз
предметну пријаву, као посебан прилог достављено је и специјално пуномоћје од
18. фебруара 2016. године, издато од стране законског заступника подносиоца
пријаве. Овим пуномоћјем даје се овлашћење наведеним лицима да подносиоца
пријаве заступају у поступку подношења пријаве и прибављања одобрења за
спровођење ове концентрације. Допунама од 7. и 15. марта 2016. године, које
садрже додатне податке, информације и објашњења која су изостала у иницијалном
поднеску, предметна пријава је комплетирана у свим својим деловима и на тај
начин у свему усаглашена са чланом 6. став 1. тачка 1) Уредбе о садржини и
начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/2016, у
даљем тексту: Уредба). Подносилац пријаве у конкретном поступку није поставио
издвојени захтев који се односи на заштиту података и такав став образложио
оценом да предметна пријава не садржи било који податак који се сматра
пословном тајном, будући да су сви подаци садржани у пријави јавно доступни.
Након сагледавања природе пријављене пословне трансакције и свих
достављених података који се односе на висину остварених годишњих прихода
друштава која се сматрају учесницима ове концентрације, Комисија је утврдила да
предметна трансакција представља концентрацију из члана 17. став 1. тачка 2)
Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон). Такође, утврђено је да за
исту постоји обавеза њеног пријављивања Комисији, будући да су приходни
резултати релевантних учесника изнад оних који су прописани чланом 61. Закона.
У том смислу констатује се да је подносилац пријаве поступио на исправан начин
када је ову пословну трансакцију пријавио Комисији ради издавања сагласности за
њено спровођење. Од стране подносиоца пријаве Комисији су достављене све
прописане и захтеване информације и подаци о сваком од учесника ове
концентрације, као и о главним обележјима њиховог пословања, које се наводе у
наставку текста образложења.
Друштво BSC основано је 4. маја 2009. године као једночлано друштво, чији
је оснивач и једини члан са 100% власничког удела у овом друштву, физичко лице
Душан Бјелопетровић. Седиште друштва је у Београду, а претежна регистрована
делатност јесу „консултантске активности у вези с пословањем и осталим
управљањем“ (шифра: 7022). Подносилац је у делу пријаве који се односи на опис
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пословања овог друштва навео да оно пружа комплетан пакет консултантских
услуга уз прецизирање ужих области активности за које BSC обезбеђује такве
услуге као што су: финансијски консалтинг, правни консалтинг, порески
консалтинг, менаџмент консалтинг и др.
Достављени су подаци о свим привредним друштвима над којима
подносилац ове пријаве има непосредну, или посредну контролу, а то су следећа
привредна друштва:
- DM Grain-Corn d.o.o., са седиштем у Београду (матични број 20944226),
основано је 2013. године, а његову претежну регистровану делатност чине
„услужне делатности у гајењу усева и засада“ – шифра: 0161;
- Еnergo Gas d.o.o. са седиштем у Београду (матични број 20112468),
основано је 2005. године, и оно не обавља делатност за коју је регистровано
(„неспецијализована трговина на велико“ - шифра: 4690), а једини извор
остварених симболичних прихода овог друштва, потиче од пружања
административно – финансијских консултантских услуга;
- Акционарско друштво Лука Дунав-Панчево (матични број 08071276),
основано је 1974. године. Лука обезбеђује пружање комплетних транспортних и
логистичких услуга, што укључује активности на претовару и складиштењу роба,
услуге сидришта, пристаништа, шпедитерске услуге, услуге претовара контејнера,
услуге радионице и техничких средстава, услуге одржавања и остало. Сви
инсталисани капацитети Луке, омогућавају промет око 2 милиона тона разне робе,
пре свега расутих терета;
- Sentris d.o.o. има регистровано седиште у Београду (матични број
07035675). Мада је регистровано за делатност неспецијализоване трговине на
велико, не учествује у тој области активности и бави се искључиво издавањем
сопствене непокретне имовине (једним пословним простором и једним ауто
полигоном), као својом једином делатношћу;
- BSC International d.o.o , основано је 2012. године, седиште друштва (са
матичним бројем 20864982) је у Београду. Регистровано је за обављање
консултантских активности у вези са пословањем и осталим управљањем (шифра:
7022), али тренутно не обавља било какву пословну активност.
BSC као непосредни подносилац пријаве и пет његових контролисаних
друштава која су претходно наведена, заједно се сматрају групом на страни
подносиоца пријаве. На основу достављених биланса успеха за сваког појединог
члана групе, утврђено је да су остварени годишњи приходи свих друштава ове
групе у 2014. години (у тренутку подношења пријаве нису били доступни коначни
подаци ове врсте за 2015. годину) износили нешто преко 659 милиона динара.
Предмет преузимања у пријављеној концентрацији јесте привредно друштво
„Инвеј Ин“ д.о.о. са седиштем у Земуну (у даљем тексту Инвеј, или циљно
друштво), у коме ће подносилац пријаве спровођењем предметне концентрације
постати његов једини члан, власник и вршилац контроле над истим. Ово друштво је
основано 7. маја 2015. године као једночлано друштво, а његов оснивач и једини
власник са 100% удела, јесте друштво Инвеј АД. Циљно друштво не учествује у
обављању своје регистроване делатности („неспецијализована трговина на велико“
– шифра: 4690), или било које друге пословне активности и тренутно се бави
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искључиво управљањем друштвом „Рубин“ а. д. из Крушевца (у даљем тексту:
Рубин), које се сматра зависним друштвом циљног друштва. Подносилац је у
пријави доставио објашњење о томе на који начин циљно друштво као
новоосновано, спроводи контролу над друштвом Рубин. Суштински је реч о томе
да је његово матично друштво (Инвеј АД), дана 1. фебруара 2016. године, донело
Одлуку о повећању основног капитала циљног друштва као свог зависног
друштва. До тога долази повећањем неновчаног улога уписом и уношењем
одговарајућег броја акција Рубина, односно њиховим преношењем са Инвеј АД на
Инвеј Ин (што је пренос акцијског капитала унутар чланова исте групе друштава и
сматра се интерном организационом променом). Циљно друштво је већински
акционар Рубина у чијем власништву је 68,97% укупно емитованих акција овог
друштва, док је 31,03% рубинових акција у власништву друштва Инвеј АД.
Друго друштво које се сматра зависним друштвом циљног друштва у овој
трансакцији (члан Инвеј Ин Групе), над којим посредну контролу (преко Рубина
као свог зависног друштва) тренутно врши циљно друштво, јесте АД „Медела“
Врбас (у даљем тексту: Медела). У овом друштву основаном 1998. године,
већински акционар је Рубин који је власник 73,05% укупно емитованих акција
Меделе као издаваоца.
Последње зависно друштво циљног друштва јесте АД Пекарска индустрија
Панчево (у даљем тексту: Пекара Панчево), које је основано 1998. године и у коме
је Рубин власник 89,88% укупног акцијског капитала овог друштва.
На основу приложене документације која се односи на финансијске
резултате пословања које су у 2014. години остварила сва овде наведена зависна
друштва циљног друштва која се сматрају члановима Инвеј Ин Групе (још увек
нису расположиви упоредни подаци за 2015. годину), Комисија је утврдила да су
друштва Рубин, Медела и Пекара Панчево (као релевантни учесници на страни
циљног друштва), у 2014. години остварила заједнички укупан годишњи приход од
близу 4,1 милијарду динара.
У односу на овде интерпретиране податке који се односе на остварене
годишње приходе групе подносиоца пријаве и циљног друштва, сада се претходна
општа оцена о достизању законом прописаних вредности годишњих прихода
учесника концентрације, додатно прецизира констатацијом у наставку текста овог
образложења. Конкретно, збир њихових прихода на домаћем тржишту у
посматраном периоду био је скоро двоструко изнад величина утврђених законом,
при чему су појединачно остварени годишњи приходи сваког од учесника ове
концентрације били значајно изнад 1 милион ЕУР.
Као акт о концентрацији односно правни основ њеног спровођења,
Комисији је од стране подносиоца достављен Уговор о купопродаји и преносу
удела, који је између заинтересованих страна закључен 5. фебруара 2016. године.
Потписник овог уговора на страни продавца је привредно друштво Инвеј А.Д. из
Београда – Земуна, док је учесник трансакције на страни купца - привредно
друштво BSC, овде подносилац предметне пријаве. Продавац је искључиви власник
и располаже са 100% власничког удела и гласачких права у друштву Инвеј Ин, које
је предмет продаје.
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Сам Уговор упућује да између страна које се сматрају учесницима ове
купопродајне трансакције, односно између продавца и купца предмета преузимања,
постоји претходно успостављен дужничко-поверилачки однос. Такав однос настао
је у претходном периоду пословне сарадње успостављене између уговорних страна,
као и сарадње са друштвима која су повезана са уговорним странама. Део укупних
потраживања који је вредносно опредељен у члану 1 предметног уговора и
дефинисан као „Потраживање бр. 1“, јесте оно потраживање купца према продавцу
које је настало на основу Уговора о преузимању (преносу) потраживања. Такав
уговор закључен је између купца (BSC) и друштва Лука Дунав – Панчево, које је
изворни поверилац према друштву Инвеј А.Д. и које је повезано са купцем. На тај
начин, оба друштва између којих је извршен овај пренос потраживања, припадају
истој групи друштава (Инвеј Ин Група), па се такав пренос третира као интерна
организациона активност која је спроведена у оквиру повезаних учесника, односно
једног тржишног учесника. Потраживање које је у уговору означено као
„Потраживање бр. 2“ и које је у погледу свог износа такође квантификовано, јесте
оно потраживање које купац има према продавцу, а проистиче из Уговора о
регулисању међусобних односа који су закључиле уговорне стране. Основ за такав
уговорни однос произлази из чињенице да је посебним уговором закљученим
између купца и друштва NLB InterFinanz AG из Швајцарске (које инострано
друштво је са друштвом Инвеј АД – овде продавцем, закључило уговор о зајму),
предвиђен пренос свих уговора о зајму које је NLB закључио са продавцем, на
купца.
Стране потписнице Уговора о купопродаји и преносу удела, сагласне су да
његовим закључењем изврше пребијање
њихових међусобних доспелих
потраживања, у износу и на начин како то ближе одређује сам уговор. Конкретно,
чланом 3 овог уговора као израз сагласности релевантних страна, опредељена је
висина купопродајне цене за преузимање 100% удела у друштву Инвеј Ин д.о.о.
Чланом 4 уговора, предвиђено је да ће стране предметну трансакцију реализовати
као компензациони посао, односно да ће извршити пребијање међусобних
потраживања. Укупна потраживања која купац има према продавцу, а која су
вредносно опредељена садржајем овог уговора, пребијају се са потраживањем које
продавац има према купцу, по основу измирења обавезе за исплату купопродајне
цене. На тај начин „гасе“ се њихова међусобна потраживања, а закључењем
предметног уговора (у складу са садржајем члана 4), сматра се да је дата изјава о
компензацији, која представља књиговодствену исправу о измирењу обавеза
између уговорних страна, на основу чега се врше књижења у пословним књигама
уговорних страна.
Комисија је достављени документ оценила и квалификовала као прихватљив
правни основ реализовања предметне концентрације
Подносилац пријаве је приликом предлагања дефиниције релевантног
тржишта производа, према оцени Комисије потпуно оправдано узео у обзир
чињеницу, да ће преузимањем друштва Инвеј Ин као циљног друштва, његов нови
власник успоставити контролу и над групом друштава која су његова зависна
друштва. Та друштва обављају различите делатности и сматрају се учесницима на
различитим релевантним тржиштима. Због тога је од стране подносиоца пријаве
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предложено да се за потребе овог поступка, одреде три релевантна тржишта
производа. Свако од њих дефинише се и анализира у наставку образложења.
Непосредно циљно друштво (Инвеј Ин), како је то у овом образложењу већ
констатовано, тренутно не обавља никакву пословну активност, већ од свог
оснивања (2015. године) управља друштвом Рубин из Крушевца (које се у
предметној пословној трансакцији сматра посредно циљним друштвом). Због тога
је као прво релевантно тржиште производа у овом поступку дефинисано тржиште
производње вина и жестоких алкохолних пића – оних која су заступљена у
портфолију друштва Рубин – Крушевац. Овако дефинисано релевантно тржиште
производа, може се додатно фрагментирати на већи број ужих релевантних
тржишта производа, по критеријуму врсте и различитости артикала који су
заступљени у производном асортиману Рубина. Међутим, становиште је Комисије
да у конкретном случају, претходно опредељену дефиницију релевантног тржишта
производа, није нужно сегментирати на ужа релевантна тржишта. Такав став
Комисије опредељен је чињеницом да се активности подносиоца пријаве и са њим
повезаних учесника на тржишту (група стицаоца контроле) с једне стране и
активности циљног друштва и његових зависних друштава с друге, не преклапају,
нити између њих постоје било какве утврђене вертикалне везе. У односу на ту
околност, оцењено је да спровођење пријављене концентрације неће имати било
какве негативне конкурентске ефекте на тржишту Републике Србије. Оно се у
конкретном случају сматра релевантним географским тржиштем, обзиром да Рубин
врши дистрибуцију својих производа путем велепродаје на читавој националној
територији. Комисија констатује да је у достављеној пријави њен подносилац
презентовао изразито велики број података и објашњења везаних за различите
аспекте делатности друштва Рубин, као и специфичности појединих фаза
производног процеса (виноградарска активност, различити технолошки поступци
који се примењују у преради грожђа и производњи и финализацији вина и других
производа из асортимана, нега, чување и складиштење производа, њихово
категорисање, флаширање и етикетирање). Свим подацима и материјалима ове
врсте који су јој достављени и који се налазе у документацији предмета, Комисија
је дала искључиво општи информативни карактер, уз оцену да исти нису од
важности за квалитет њене одлуке у овом поступку. Тржишна позиција Рубина
какву ово друштво има пре спровођења концентрације, остаће непромењена и
након што оно добије новог посредног вршиоца контроле, а што ће у конкретном
случају бити подносилац пријаве. Из тог разлога Комисија само констатује (без
улажења у детаљнију анализу добијених података и информација), да су јој
достављене бројне вредносне и количинске индикације пословне активности овог
друштва, као и његових значајнијих конкурената на тржишту вина и жестоких
алкохолних пића. На основу такве структуре података, констатована је несумњива
лидерска позиција Рубина на овом релевантном тржишту. Конкретно, ово друштво
са обимом годишње производње оствареним у 2014. години од око 12,8 милиона
литара, достигло је тржишни удео од око 35% (будући да је остварени обим
производње ове структуре производа у Републици Србији у тој години износио
нешто испод 37 милиона литара). Сви наведени конкуренти активни у предметној
делатности, достигли су вишеструко ниже тржишне уделе који се крећу у
интервалу од око 1% (колики тржишни удео остварује Компанија „Таково“ АД –

6

Горњи Милановац) до максимално око 8% (колико износи удео АД „Вино Жупа“ –
Александровац). Између наведених вредности позиционирани су са својим
достигнутим уделима остали учесници и конкуренти на овом релевантном
тржишту, а то су: Винарија „Чока Плус“ д.о.о – Суботица, „Вршачки виногради“
АД – Вршац, Винарија „Ковачевић“ д.о.о.- Ириг, Винарија „Звонко Богдан“ д.о.о. –
Суботица, „Симекс“ д.о.о. – Суботица.
Друго релевантно тржиште дефинисано у овом поступку, јесте тржиште
производње кекса и других кондиторских производа. На том тржишту активно је
друштво Медела које је члан Инвеј Ин Групе и једно је од три зависна друштва
непосредног циљног друштва, због чега ће овом трансакцијом наступити и
посредна промена контроле над Меделом. Та чињеница неће довести ни до какве
измене позиције овог друштва на релевантном тржишту на коме је оно активно и то
из истог разлога због којег је ефекат јачања тржишне позиције подносиоца пријаве
изостао и у случају претходно анализиране позиције Рубина на првом од овде
дефинисаних релевантних тржишта.
Медела је учесник у производњи, велепродаји и малопродаји кондиторских
производа и то: штрудли и чајних пецива, вафел производа, производа преливених
какао преливом и, пуњених чајних пецива. У производе који се означавају
генеричким називом „кондиторски“, спадају производи на бази какаоа (чоколада и
сродни производи), производи на бази брашна ( кекс, вафли и сродни производи),
производи на бази шећера (бомбони, жвакаће гуме и сродни производи), слани
програм, укључујући и снек производе. Изостанак хоризонталних и вертикалних
преклапања учесника ове концентрације, и због тога изостанак ефеката њеног
спровођења на домаћем тржишту, чини непотребним да се за сврхе овог поступка
спроводи ма какво атомизирање тржишта кондитирских производа на ужа тржишта
у смислу његове могуће поделе на начин како би то у смислу наведених група
производа могло бити учињено.Тржиште кекса и других кондиторских производа у
географском смислу дефинише се као национално из истог разлога због којег је
тако поступљено и у случају географског дефинисања првог од овде релевантних
тржишта. Достављене су све најзначајније информације које се односе на
организацију производног процеса овог друштва, што укључује испуњавање и
поштовање бројних високих стандарда хигијене, безбедности и квалитета хране.
На основу података које је подносилац пријаве користио (подаци АПР-а, РЗС-а и
Nielsen Србија) за потребе одређивања тржишног удела друштва Медела на
тржишту кондиторских производа, као и удела највећих конкурената на овом
релевантном тржишту, подносилац је извео и Комисији доставио најбоље процене
тих удела до којих је дошао. Тако је удео Меделе на овом тржишту, применом
вредносних података опредељен на 2,43%. Коришћењем истог критеријума
израчунати су (као количник оствареног годишњег прихода конкретног учесника и
процењене вредности читавог кондиторског тржишта) и наводе се у наставку
текста, тржишни удели за групу највећих конкурената који су учесници на овом
релевантном тржишту. Традиционално водећу позицију у рангирању друштава која
су представници кондиторске индустрије, има „Бамби“ –Пожаревац (тржишни удео
од 38,04%), а следе „Штарк“ – Београд (29,86%), „Пионир“ – Београд (10,37%),
„Јафа“ – Црвенка (9,73%), „Банини“ – Кикинда (6,34%) , „Swiss Lion“ – Таково
(2,32%). Тржишни удели овде наведених привредних друштава неће се изменити

7

као последица спровођења предметне концентрације, нити ће по том основу удео
Меделе као једног од посредно циљних друштава, после спровођења концентрације
бити другачији од висине тржишног удела овог друштва какав тренутно јесте.
Последње дефинисано релевантно тржиште производа у овом поступку
јесте тржиште производње хлеба и пецива широког асортимана. Друштво које ће
подносилац пријаве посредно преузети по основу спровођења предметне пословне
трансакције, јесте и друштво „Пекарска индустрија Панчево“ а.д. (у даљем тексту:
Пекара Панчево). Оно је активно у производњи хлеба у индустријском погону,
производњи специјалних врста хлеба, разног пецива, обланди и презли. Како ни
једно од друштава из групе подносиоца пријаве и стицаоца контроле, није учесник
на овом релевантном тржишту, то ће у конкретном случају изостати ефекат
повезивања учесника који делују на истом релевантном тржишту и ефекат
интегрисања њихове појединачне тржишне снаге. Овом концентрацијом долази
искључиво до промене власништва над Пекаром Панчево. У тренутку преузимања
овог друштва, оно ће имати непромењен удео у односу на тржишни удео пре
спровођења концентрације, па је оцењено да конкретна трансакција неће довести
до ограничавања, нарушавања, или спречавања конкуренције, а пре свега
стварањем или јачањем доминантног положаја на релевантном тржишту. Комисија
је сагласна са ставом подносиоца пријаве у вези дефинисања географског тржишта
када је у питању активност Пекаре Панчево. Пошто пословна активност овог
друштва, осим производње обухвата и велепродају и малопродају, за део његовог
асортимана који се односи на производњу и продају свежег хлеба и дневног
пецива, географско тржиште је локално у односу на место на коме је смештен
производни погон и његову ближу околину, као и на место где се врши
малопродаја овог асортимана, што је у конкретном случају град Панчево са ближом
околином и град Београд. Међутим, у конкретном случају постоји и друга
димензија географског тржишта, будући да ово друштво производи и тзв.
вишедневне хлебове и пецива, као и замрзнуте производе. Дистрибуција и
велепродаја такве структуре производа, односно њихов пласман, врши се на
далеко ширем географском простору од локалног тржишта, односно на територији
читаве Републике Србије, па се географским тржиштем за наведени део асортимана
циљног друштва сматра национално тржиште. Ограничења у поступку
прикупљања свих података који су потребни за сврху тржишног позиционирања
Пекаре Панчево и других учесника активних на горе дефинисаном локалном
географском тржишту, определили су подносиоца да Комисији достави најбоље
процене до којих је дошао коришћењем доступних података. Према коришћеном
извору (РЗС), укупна производња свежег хлеба и другог пекарског асортимана који
је у извору прикупљања података специфициран по врсти и количини, износила је
у 2014. години (нема података за 2015.) око 243 милиона килограма. У истом
периоду, годишњи обим производње циљног друштва износио је нешто изнад 7,3
милиона килограма, на који начин је тржишни удео циљног друштва на
дефинисаном релевантном тржишту производа достигао и износио око 3%. Овакав
удео остаће исти и након промене власника циљног друштва, што опредељује
закључак да спровођење концентрације неће утицати на стварање другачије
тржишне позиције Пекаре Панчево на дефинисаном релевантном тржишту, од оне
какву ово друштво на том тржишту има пре спровођења концентрације.
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На основу укупно утврђеног чињеничног стања у овом поступку, Комисија
је оценила да спровођење предметне концентрације неће произвести никакве
негативне ефекте, а који став је у претходном делу текста овог образложења
детаљније образложен. Због тога је закључено да се у конкретном случају ради о
дозвољеној концентрацији у смислу члана 19. Закона и да исту треба одобрити.
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 2014. години, будући да у тренутку
припреме и подношења ове пријаве, њен подносилац није располагао захтеваним
подацима за 2015. годину као годину 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. Против овог решења може се
поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана достављања решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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