Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-43/2016-10
Веза: 6/0-02-839/2015-1
Датум: 7. март 2016. године
Београд
Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу
председника Комисије за заштиту конкуренције број: 1/0-06-237/2016-1 од 2.
марта 2016. 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 и 31/01 и „Службени
гласник РС“, бр. 30/10) и члана 2 став 1 тачка 6 Тарифника о висини накнада за
послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције (“Службени гласник
РС“, бр. 49/2011), одлучујући по Пријави концентрације број: 6/0-02-839/2015-1
друштва PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana са регистрованим
седиштем на адреси Dunajska cesta br. 50, Ljubljana, Република Словенија,
поднетој 17. новембра 2015. године преко пуномоћника, адвоката Слободана
Кремењака и Игора Живковског из „Живковић Самарџић“ оад из Београда,
улица Македонска бр. 30, дана 7. марта 2016. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника
на тржишту која настаје стицањем контроле друштва PETROL, Slovenska
energetska družba d.d., Ljubljana са регистрованим седиштем на адреси Dunajska
cesta br. 50, Ljubljana, Република Словенија, уписаног у судски/пословни
регистар под бројем 5025796000 над друштвом GEOPLIN d.o.o. Ljubljana,
Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina са регистрованим седиштем на
адреси Cesta Ljubljanske brigade br. 11, Ljubljana, Република Словенија,
уписаним у судски/пословни регистар под бројем 5025869000, до које долази
стицањем већинског власништва над основним капиталом друштва GEOPLIN.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио
износе од 24.936 (двадесетчетирихиљадедеветстотинатридесетшест) и од 64
(шездесетчетири) евра на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције
отворен код Народне банке Србије, с позивом на број: 6/0-02-839/2015-1, што
укупно представља износ прописане накнаде за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку из члана 2 став 1 тачка 6 Тарифника о
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.
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Образложење
Друштво PETROL, Slovenska energetska družba d.d., Ljubljana са
регистрованим седиштем на адреси Dunajska cesta br. 50, Ljubljana, Република
Словенија (у даљем тексту: PETROL, подносилац Пријаве) је поднело Комисији
за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) дана 17. новембра 2015.
године Пријаву концентрације број: 6/0-02-839/2015-1 (у даљем тексту: Пријава)
која настаје стицањем контроле подносиоца Пријаве над друштвом GEOPLIN
d.o.o. Ljubljana, Družba za trgovanje in transport zemeljskega plina са
регистрованим седиштем на адреси Cesta Ljubljanske brigade br. 11, Ljubljana,
Република Словенија (у даљем тексту: GEOPLIN, циљно друштво). Пријава је
поднета преко пуномоћника, адвоката Слободана Кремењака и Игора
Живковског из „Живковић Самарџић“ оад из Београда.
С обзиром да поднета документација Комисији није била у свему
усклађена са прописом којим се уређује садржај и начин подношења пријаве
концентрације, недостаци Пријаве су отклоњени допунама Пријаве заведеним у
Комисији под бројем: 6/0-02-839/2015-4 од 21. децембра 2015. године, бројем:
6/0-02-839/2015-5 од 22. децембра 2015. године, бројем: 6/0-02-43/2016-3 од 18.
јануара 2016. године, бројем: 6/0-02-43/2016-6 од 2. фебруара 2016. године,
бројем: 6/0-02-43/2016-7 од 4. фебруара, бројем: 6/0-02-43/2016-8 од 8. фебруара
2016. године, бројем: 6/0-02-43/2016-9 од 26. фебруара 2016. године.
Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве извршио уплату
прописаног износа накнаде за издавање акта Комисије, што је констатовано у
ставу II диспозитива.
На приказани начин је Пријава комплетирана и испуњени су услови за
поступање и одлучивање Комисије у скраћеном поступку.
Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи.
PETROL је словеначка енергетска компанија која је са својом претежном
делатношћу (трговина нафтом и нафтним дериватима, гасом и другим
енергентима) присутна на тржишту југоисточне Европе.
Највећи појединачни акционари овог друштва на дан 30. септембра 2015.
године (од укупно 33.699 акционара) су били: Slovenski državni holding d.d.
Ljubljana са 19,75% акција, Československa obchodni banka a.s. Praha са 12,79%,
Kapitalska družba d.d. Ljubljana са 8,27%, VIZIJA HOLDING k.d.d. Ljubljana са
3,44%, VIZIJA HOLDING ENA k.d.d. Ljubljana са 3,05%, NLB d.d. Ljubljana са
3,03%, NOVA KBM d.d. Maribor са 2,06%, SOP Ljubljana са 1,78%,
PERSPEKTIVA FT d.o.o. Ljubljana са 1,74%, ZVON ENA HOLDING d.d. v stečaju
Maribor са 1,73%. Према наводима подносиоца Пријаве, ниједан акционар не
остварује одлучујући утицај и појединачну контролу над PETROL-om, нити над
истим постоји заједничка контрола два или више акционара.
Поред Словеније, PETROL преко повезаних друштава обавља пословне
активности и у Хрватској, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији,
Румунији, Чехословачкој.
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PETROL је у Републици Србији присутан преко следећих домаћих
друштава:
1. Petrol društvo za trgovinu naftom i naftnim derivatima d.o.o. Beograd са
регистрованим седиштем у улици Патријарха Димитрија бр. 12в, БеоградРаковица, Република Србија, матични број 17454404 (у даљем тексту:
Petrol Србија). Претежна регистрована делатност oвог домаћег друштва
јесте трговина на велико чврстим, течним и гасовитим горивима и
сличним производима – шифра 4671. Удео PETROL-а је 100%. Поред
основне делатности – продаје нафтних деривата преко мреже од 8
бензинских станица у Републици Србији, друштво је пословно активно и
на тржишту снабдевања електричном енергијом;
2. Друштво за трговину и услуге Беогас Инвест д.о.о. Београд, са
регистрованим седиштем у улици Патријарха Димитрија бр. 12в, БеоградРаковица, Република Србија, матични број 20091711 (у даљем тексту:
Беогас Инвест). Његова претежна регистрована делатност јесте:
дистрибуција гасовитих горива гасоводом – шифра 3522. Удео PETROL-а
је 100%. Ово друштво, заједно са својим зависним друштвима Беогас и
Домингас, бави се финансирањем, пројектовањем и изградњом
дистрибутивних цевовода и обавља дистрибуцију природног гаса у три
београдске општине: Чукарица, Палилула и Вождовац;
3. Друштво за изградњу и одржавање гасовода и дистрибуцију гаса Беогас
д.о.о. Београд, са регистрованим седиштем у улици Патријарха Димитрија
бр. 12в, Београд-Раковица, Република Србија, матични број 17179322 (у
даљем тексту: Беогас). Његова претежна регистрована делатност јесте:
дистрибуција гасовитих горива гасоводом – шифра 3522. Удео PETROL-а
је 24,03%, а Беогас Инвест-а је 75,97%;
4. Друштво за трговину и услуге Домингас д.о.о. Београд, са регистрованим
седиштем у улици Патријарха Димитрија бр. 12в, Београд-Раковица,
Република Србија, матични број 20038209 (у даљем тексту: Домингас).
Његова претежна регистрована делатност јесте: постављање водоводних,
канализационих, грејних и климатизационих система – шифра 4322. Удео
Беогас Инвест-а је 100%;
5. Privredno društvo Petrol LPG d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем у
улици Патријарха Димитрија бр. 12в, Београд-Раковица, Република
Србија, матични број 20902612 (у даљем тексту: Petrol LPG). Његова
претежна регистрована делатност јесте: производња деривата нафте –
шифра 1920. Удео PETROL-а је 51%. Ово друштво преко свог зависног
друштва Тigar Petrol бави се продајом течног нафтног гаса на домаћем
тржишту;
6. Privredno trgovinsko društvo Тigar Petrol d.o.o. Beograd, са регистрованим
седиштем у улици Драгослава Јовановића бр. 1, Београд-Стари град,
Република Србија, матични број 20482826 (у даљем тексту: Тigar Petrol).
Његова претежна регистрована делатност јесте: неспецијализована
трговина на велико – шифра 4690. Удео Petrol-а LPG је 100%;
7. Родгас а.д. за развој, одржавање гасне мреже и дистрибуцију гаса Бачка
Топола, са регистрованим седиштем у улици Маршала Тита бр. 61, Бачка
Топола, Република Србија, матични број 08576416 (у даљем тексту:
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Родгас). Његова претежна регистрована делатност јесте: дистрибуција
гасовитих горива гасоводом – шифра 3522. Удео PETROL-а на дан 8.
децембар 2015. године је био 89,64%. Ово друштво се бави
дистрибуцијом гаса у Бачкој Тополи;
8. Eltec Petrol društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, са
регистрованим седиштем у улици Патријарха Димитрија бр. 12в, БеоградРаковица, Република Србија, матични број 20039426 (у даљем тексту:
Eltec Petrol). Његова претежна регистрована делатност јесте: инжењерске
делатности и техничко саветовање – шифра 7112. Удео PETROL-а је
100%. Eltec Petrol се бави техничким решењима у области даљинске
енергетике, ефикасне расвете, водоводних система и енергетског
управљања објектима;
PETROL група (повезани учесници на тржишту који је чине) представља
једног учесника на тржишту у складу са чланом 5 Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту:
Закон).
Такође, PETROL, посредно, преко зависног друштва (100% удела) IG
energetski sistemi d.o.o. (у даљем тексту: IG) учествује са 50% удела у друштву
GEN-I, trgovanje in prodaja električne energije d.o.o. Vrbina 17, Krško, Република
Словенија (у даљем тексту: GEN-I), над којим не врши контролу. GEN-I
представља заједничко улагање друштва IG и друштва GEN energijа d.o.o.
Vrbina 17, Krško, Република Словенија (које је у 100% државном власништву
Републике Словеније). GEN-I са зависним друштвима тргује електричном
енергијом на тржиштима Републике Словеније, Европске уније и југоисточне
Европе, док на тржиштима Републике Словеније и Хрватске снабдева
електричном енергијом крајње потрошаче, као и домаћинства природним гасом.
Једно од његових зависних друштава (100%) јесте и следеће српско друштво:
9. GEN-I društvo sa ograničenom odgovornošću Beograd, са регистрованим
седиштем у улици Владимира Поповића бр. 6, Београд-Нови Београд,
Република Србија, матични број 20193816 (у даљем тексту: GEN-I
Србија). Његова претежна регистрована делатност јесте: трговина
електричном енергијом – шифра 3514. Удео PETROL-а је 50%, посредно,
како је напред изложено.
Осим наведеног PETROL не поседује права гласа, уделе, акције или
друге хартије од вредности у било ком српском привредном друштву. Такође,
ниједан члан управног или надзорног одбора друштава унутар PETROL групе
није истовремено члан управног или надзорног одбора неког домаћег
привредног друштва.
GEOPLIN је друштво које се бави трговином и транспортом природног
гаса на словеначком и тржиштима суседних земаља. Већ неколико деценија
представља најважнијег добављача природног гаса у Републици Словенији и
респектибилног стратешког партнера суседних земаља на подручју енергетике
(Аустрија, Хрватска, Мађарска, Италија).
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GEOPLIN је 100% власник следећих друштава са којима чини GEOPLIN
групу:
- PLINOVODI Družba za upravljanje s prenosnim sistemom d.o.o.Ljubljana;
- GEOCOM Družba za energetski inženiring d.o.o. Ljubljana;
- Trgovina i opskrba energentima d.o.o. Zagreb
- GEOPLIN d.o.o. Beograd.
Што се тиче власничке структуре циљног друштва, дана 28. маја 2015.
године, у истој је учествовао 21 акционар. Највећи од њих су били: Република
Словенија са 39,6% удела, PETROL са 32% удела, Salnal d.o.o.(100% зависно
друштво Triglav-а d.d.) са 7,5% удела, Ekopur d.o.o. (100% зависно друштво
PETROL-а) са 7,1% удела, GEOPLIN (сопствени удео) са 4% удела. Република
Словенија и PETROL, као чланови GEOPLIN-а са појединачно највећим
уделима нису, до закључења Уговора о статусном преобликовању компаније
GEOPLIN од 19. октобра 2015. године, на основу важећих прописа, нити
међусобног споразума, користили гласачка права/предузимали друге радње у
циљу вршења заједничког утицаја на управљање/пословање GEOPLIN-а, нити
су вршили или врше заједничку контролу над истим друштвом у смислу Закона.
GEOPLIN је у Републици Србији остварио присуство у априлу 2015.
години, када је основано његово једино домаће зависно друштво:
1. Društvo za trgovinu gasovitim gorivima GEOPLIN d.o.o. Beograd са
регистрованим седиштем у улици Милутина Миланковића бр. 23,
Београд-Нови Београд, Република Србија, матични број 21099716 (у
даљем тексту: GEOPLIN Србија). Претежна регистрована делатност oвог
домаћег друштва јесте трговина гасовитим горивима преко гасоводне
мреже – шифра 3523. Удео GEOPLIN-а је 100%.
Осим наведеног GEOPLIN не поседује права гласа, уделе, акције или
друге хартије од вредности у било ком српском привредном друштву. Такође,
ниједан члан управног или надзорног одбора друштава унутар GEOPLIN групе
није истовремено члан управног или надзорног одбора неког домаћег
привредног друштва.
GEOPLIN група (повезани учесници на тржишту који је чине како је
претходно приказано) представља једног учесника на тржишту у складу са
чланом 5 Закона.
Из података достављених Комисији о укупним (консолидованим)
приходима учесника у концентрацији оствареним на светском тржишту у 2014.
години, као и о укупном приходу једног од њих оствареном на тржишту
Републике Србије у 2014. години - проистиче да исти надмашују износе
остварених укупних годишњих прихода из првог алтернативног услова из члана
61 Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације
Комисији.
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Предметна трансакција се заснива на Уговору о статусном
преобликовању компаније GEOPLIN који су закључили Република Словенија коју заступа Slovenski državni holding d.d. и PETROL дана 19. октобра 2015.
године (у даљем тексту: Уговор). Уговор је закључен имајући у виду европску
регулативу – Директиву 2009/73/ЕС од 13. јула 2009. године у вези са општим
правилима унутрашњег тржишта природног гаса, која прописује власничко
одвајање на нивоу трансфера природног гаса као најефикасније оруђе за
недискриминаторно промовисање инвестиције у инфраструктуру и поштен
приступ мрежи за нове деоничаре и транспарентност тржишта. Власничко
одвајање укључује непосредно дељење деоница интегрисаног предузећа на
деонице мрежног предузећа и деонице преосталог предузећа за набавку и
производњу природног гаса.
Статусно преобликовање компаније GEOPLIN ће се обавити у два корака.
Најпре ће се установити ново друштво „Infrastruktura“ са истом власничком
структуром коју има и GEOPLIN. На наведено ново друштво би био пренет удео
(100%) који GEOPLIN има у зависном друштву „Plinovodi“ - системском
оператеру преносног система природног гаса и власнику целокупне словеначке
преносне мреже природног гаса. У другом кораку, по упису одвајања друштва
„Plinovodi“ у регистар и испуњењу осталих Уговором предвиђених услова,
Република Словенија/ Slovenski državni holding d.d. и PETROL ће заменити своје
пословне инвестиције/уделе у GEOPLIN-u и друштву „Infrastruktura“, тако да ће
спровођењем ове замене (предметна трансакција):
Република Словенија постати већински власник друштва „Infrastruktura“
и његовог зависног друштва „Plinovodi“,
[...]1.
Прецизан удео PETROL-а у GEOPLIN-u, према Уговору, биће одређен
накнадним закључењем Уговора о размени удела.
Предложена концентрација се тиче стицања непосредне контроле једног
учесника на тржишту над другим учесником на тржишту, у смислу члана 17,
став 1, тачка 2 Закона.
С обзиром да је у Уговору, у свим његовим деловима, исказана воља
његових потписника да закључе трансакцију и исту спроведу, Комисија га је
прихватила као правни основ предметне концентрације.
Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и
следеће уводне напомене.

1

Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...]
или у распону који Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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Како је већ напред представљено подносилац Пријаве у Републици
Србији обавља пословне активностима на следећим тржиштима:
o Тржишту трговине на мало моторним и другим горивима, односно
нафтним дериватима на станицама за снабдевање превозних средстава –
бензинским станицама;
o Тржишту продаје течног нафтног гаса;
o Тржишту снабдевања природним гасом;
o Тржишту снабдевања електричном енергијом.
Такође је претходно наведено и да у посматраном периоду (2012. – 2014.
година) GEOPLIN није био пословно активан на домаћем тржишту као и да је
његово једино зависно српско друштво - GEOPLIN Србија основано у априлу
2015. године. Агенција за енергетику је овом домаћем друштву издала
енергетску лиценцу за снабдевање природним гасом својим решењем број:
311.01-15/2015-Л-I од 26. јуна 2015. године, са роком важења до 21. септембра
2025. године.
Следствено реченом, подносилац Пријаве истиче да на домаћем тржишту
тренутно нема преклапања пословних активности учесника у концентрацији.
Међутим, имајући у виду да ће, по спровођењу предметне концентрације,
PETROL очекивано постати снажнији конкурент на ширем географском
тржишту природног гаса које обухвата Републику Словенију и њене суседне
земље, чији ефекат може побољшати и његов положај на српском тржишту, то
више што ће поред својих зависних домаћих друштава (Беогас и Родгас) која су
активна на тржишту снабдевања природним гасом у Републици Србији као
дистрибутери, контролисати и друштво GEOPLIN Србија - новог учесника на
истом тржишту.
Из претходно изнетих разлога PETROL као релевантно тржиште
производа предлаже Комисији тржиште снабдевања природним гасом, које је
Комисија прихватила као исправно.
Као релевантно географско тржиште предложено је национално, имајући у
виду да су услови пословања на целој његовој територији исти за све учеснике
који се баве снабдевањем природним гасом, јер су регулисани истим важећим
законским одредбама и техничким нормативима. И овај предлог Комисија је
оценила као исправан, у складу са Законом.
Подносилац Пријаве је као релевантне податке за одређивање тржишних
удела учесника на релевантном тржишту користио оне из Извештаја о раду
Агенције за енергегику за 2014. годину, односно из његовог дела који садржи
Извештај о стању у енергетском сектору Републике Србије у истој години.
Тржишни удели учесника у концентрацији и њихових конкурената у (%),
одређени према обиму продаје на релевантном тржишту у 2014. години,
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представљени су у Табели 1 како следи. У питању је укупна продаја природног
гаса крајњим купцима – домаћинствима, топланама, индустрији и осталима.
Табела 1 - Тржишни удели учесника у концентрацији и њихових
конкурената на тржишту снабдевања природним гасом према обиму
продаје у Републици Србији у 2014. години
Учесници

Обим продаје

Тржишни удео

(000 метара кубних)

(%)

Србијагас Нови Сад

1.310.372

/70-80/%

Нови Сад гас Нови Сад

56.890

/0-5/%

Yugorosgas Beograd

41.901

/0-5/%

Elgas energy trejding
Beograd

27.511

/0-5/%

Суботица гас Суботица

23.164

/0-5/%

Грејање Зрењанин

23.147

/0-5/%

Гас-Феромонт Стара
Пазова

22.276

/0-5/%

Други октобар Вршац

19.071

/0-5/%

Ингас Инђија

15.955

/0-5/%

Гас Рума

14.690

/0-5/%

Беогас Београд

12.241

/0-5/%

Родгас Бачка Топола

8.991

/0-5/%

Остали (сса)

89.561

/5-10/%

∑

1.665.770

100,00%

Извор: Извештај о стању у енергетском сектору Републике Србије (у
2014. години) Агенције за енергетику Републике Србије
Како се из Табеле 1 види, тржишни удео PETROL-а је једнак збиру
тржишних удела његових домаћих зависних друштава (Беогас Београд и Родгас
Бачка Топола) и износио је /0-5/%. Овај удео ће бити повећан, након спровођења
концентрације, за тржишни удео GEOPLIN-а Србија, али се ни са тим
повећањем не очекује промена структуре релевантног тржишта, на којем
постоји убедљиво доминантан учесник - Србијагас Нови Сад са /70-80/%
тржишног удела. Такође, постоји и читав низ других учесника који појединачно
имају веће уделе, као и оних који имају сличне уделе са уделима Беогас-а
Београд и Родгас-а Бачка Топола. Најизразитија промена ће се, свакако, десити
у власничкој структури циљног друштва/домаћег циљног друштва.
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Предложено дефинисање релевантног тржишта производа, релевантног
географског тржишта, тржишних удела учесника у концентрацији, као и
њихових главних тржишних конкурената од стране подносиоца Пријаве,
Комисија је прихватила као исправно.
Предметна концентрација је, такође, пријављена и у Републици
Словенији, Републици Хрватској, Босни и Херцеговини, Европској унији,
Републици Македонији и Републици Црној Гори.
У вези са мрежом дистрибуције и малопродаје, PETROL је навео да исте
на домаћем тржишту поседују његова зависна друштва Беогас и Родгас.
Беогас поседује енергетску лиценцу за снабдевање природним гасом и у
2014. години је био власник три гасоводне мреже у Београду:
 Чукарица – дистрибутивна гасоводна мрежа дужине 187 км, на којој има
8332 активна места испоруке,
 Вождовац - дистрибутивна гасоводна мрежа дужине око 20 км, на којој
има 269 активних места испоруке, и
 Палилула - дистрибутивна гасоводна мрежа дужине око 7 км, на којој
има 84 активна места испоруке.
Родгас, такође, поседује енергетску лиценцу за снабдевање природним
гасом и у 2014. години је био власник две гасоводне мреже:
 Бачка Топола - дистрибутивна гасоводна мрежа дужине 114 км, на којој
има 1214 активних места испоруке,
 Пећинци - дистрибутивна гасоводна мрежа дужине 56 км, на којој има 36
активних места испоруке. У 2014. години је ова дистрибутивна гасоводна
мрежа прешла у власништво друштва Беогас.
Као што је напред већ истакнуто, GEOPLIN, у посматраном периоду, није
био активан на релевантном тржишту и није имао нити користио било коју
мрежу дистрибуције и малопродаје.
Подносилац Пријаве истиче да је фокус истраживања на релевантном
тржишту – поред развоја нових производа, усмерен на оптимизацију трошкова и
продајног портфолија, као и на развој управљања ризицима везаним за обим
продаје и цене. Предметно тржиште се мења и неопходно је пратити трендове,
како по питању развоја производа, тако и оптимизација и на набавној и на
продајној страни. По његовим проценама, учесници у концентрацији су међу
водећим учесницима на релевантном тржишту по улагању у развој и
истраживање.
Учесници у концентрацији сматрају да ће спровођењем концентрације
доћи до удруживања продајних портфолија на тржишту природног гаса, што ће
омогућити додатну оптимизацију набавке природног гаса на велепродајном
тржишту и допринети смањењу трошкова транспорта и логистике. Последично,
доћи ће до могућег снажнијег заједничког наступа на тржиштима изражене
конкуренције (Аустрија и северна Италија), где друштва из PETROL и
GEOPLIN групе немају значајнији тржишни удео.
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Према подносиоцу Пријаве, за очекивати је да описане погодности
произведу позитиван утицај на цену енергената за потрошаче на свим
тржиштима где наступају друштва из PETROL и GEOPLIN групе, укључујући и
српске потрошаче.
Сигурно је да ће се ефекат спровођења предметне концентрације
одразити и на изузетно јаку конкуренцију, посебно у погледу истраживања и
улагања у сопствени развој.
На основу анализе свих елемената Пријаве и целокупне документације
која је достављена Комисији, утврђено је да спровођење предметне
концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања
конкуренције, пре свега стварањем или јачањем доминантног положаја
подносилаца Пријаве на дефинисаном релевантном тржишту производа.
Применом критеријума из члана 19 Закона Комисија је оценила да се у
конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у
првом ставу диспозитива решења.
Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65
став 5 Закона, као и члана 2 став 1 тачка 6 Тарифника о висини накнада за
послове из надлежности Комисије, а на основу оствареног прихода учесника у
концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години
која претходи години у којој је концентрација пријављена.
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
Иван Угрин, члан Савета
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