Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-595/2016-3
Датум: 26. август 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“, број 33/97, 31/01 и
„Службени гласник РС“ број 30/10) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини
накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени
гласник РС“ број 49/11), одлучујући по Пријави концентрације бр. 6/0-02-595/2016-1,
коју је дана 16. августа 2016. године поднело привредно друштво „MПП Јединство“
а.д. Севојно, са седиштем на адреси ул. Првомајска бб, Ужице, Република Србија,
преко пуномоћника Александре Стојић, адвоката из „Dražić, Beatović & Stojić“ OAD,
ул. Краља Милана бр. 29, Београд, Република Србија, дана 26. августа 2016. године,
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем непосредне контроле привредног друштва „MПП Јединство“ а.д.
Севојно, са регистрованим седиштем на адреси ул. Првомајска бб, Ужице, Република
Србија, регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под
матичним бројем 07188307, над привредним друштвом „Нови Пут Плус“ д.о.о. Ужице,
са регистрованим седиштем на адреси ул. Николе Пашића бр. 38, Ужице, Република
Србија, регистрованим у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под
матичним бројем 21214302, до чега долази преузимањем 100% удела у друштву „Нови
Пут Плус“ д.о.о. Ужице, чиме „MПП Јединство“ а.д. Севојно стиче посредну контролу
над привредним друштвом „Нови Пазар – Пут“ а.д. Нови Пазар, са регистрованим
седиштем на адреси ул. Шабана Коче бр. 67, Нови Пазар, Република Србија,
регистрованом у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним
бројем 07195303.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац Пријаве уплатио 1.869.981,05
(милионосамстотинашездесетдеветхиљададеветстотинаосамдесетједан и 5/100) динара
на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, отворен код Управе за трезор
Министарства финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-595/2016-1, што
представља прописани износ таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.

1

Образложење
Акционарско друштво „MПП Јединство“ а.д. Севојно, са регистрованим седиштем на
адреси ул. Првомајска бб, Ужице, Република Србија, регистровано у Агенцији за
привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 07188307 (у даљем тексту:
MПП Јединство или подносилац Пријаве), дана 16. августа 2016. године поднело је
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем у тексту: Комисија) Пријаву
концентрације бр. 6/0-02-595/2016-1 (у даљем тексту: Пријава), преко пуномоћника
Александре Стојић, адвоката из „Dražić, Beatović & Stojić“ OAD, ул. Краља Милана бр.
29, Београд, Република Србија. Подносилац Пријаве је допунио предметну Пријаву
поднеском бр. 6/0-02-595/2016-2 од 24. августа 2016. године.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета Пријава
уређена у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве
концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за
поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни део
Пријаве чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани
износ таксе за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II изреке.
Учесници у концентрацији
Монтажно производно предузеће (МПП) Јединство за израду и монтажу термо и хидро
инсталација и постројења, основано је 1947. године када је пословало под називом
„Занатска радионица“. Привредно друштво је у периоду од 1953. године до 1965.
године, наставило да послује у оквиру предузећа „Металопрерада“, а од јануара 1966.
године послује као независно правно лице под називом Занатско-монтажно предузеће
„Јединство“. У складу са Одлуком Окружног привредног суда у Ужицу, друштво је
1991. године променило статус из привредног друштва у акционарско предузеће у
мешовитој својини под називом МПП Јединство, Севојно. Основна делатност
привредног друштва је пројектовање, односно израда техничке документације за
грађевинске пројекте термотехничких и термоенергетских инсталација као и израда
термо и хидро инсталација и постројења. Осим наведеног, друштво пружа услуге
транспорта у домаћем и међународном саобраћају, као и услуге изнајмљивања
грађевинских машина, опреме и алата. Просечан број запослених у току 2015. године је
601 радника (у току 2014. године - 575 радника). Привредно друштво МПП Јединство
је организовано као јавно акционарско друштво са укупно 504 акционара. Следећа
лица су највећи појединачни акционари наведеног друштва: Мића Мићић са
23,99719% учешћа у капитала, „Zeta Export Import“ д.о.о. са 6,65630% учешћа у
капиталу, Зоран Радибратовић са 5,38332% учешћа у капиталу, Душко Ђурић са
4,88713% учешћа у капиталу, Радивоје Смиљанић са 3,45400% учешћа у капиталу,
док су остали акционари власници преосталог дела капитала. МПП Јединство има
контролно учешће у следећим правним лицима која послују на тржишту Републике
Србије:
Назив:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Делатност:
Учешће:

МПП Јединство – Металоградња а.д.
Севојно, Провомајска бб
07188315
101779416
2511 – производња металних конструк. и делова конструк.
52,83%
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Назив:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Делатност:
Учешће:
Назив:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Делатност:
Учешће:
Назив:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Делатност:
Учешће:
Назив:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Делатност:
Учешће:
Назив:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Делатност:
Учешће:
Назив:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Делатност:
Учешће:

Аутокућа РАКЕТА а.д.
Севојно, Провомајска 63
07362358
101503372
4520 – одржавање и поправка моторних возила
69,81%
Ужице Гас а.д.
Ужице, Љубе Стојановића 4
20305444
105077040
3522 – дистрибуција гасовитих горива гасоводом
70%
ДОО Златибор - Гас Златибор
Златибор, Тржни центар бб
20460059
105831489
3522 - дистрибуција гасовитих горива гасоводом
100%
Металинг ЕКО д.о.о.
Смедерево, Старине Новака 1
20425415
105637466
4690 – неспецијализована трговина на велико
100%
Јединство – Ливница Пожега д.о.о.
Пожега, Бакионичка 14
07217013
10105143
2451 – ливење гвожђа
100%
МПП Јединство д.о.о.
Зубин Поток, Газиводе бб
71188213

100%

Поред учешћа у претходно наведеним правним лицима, друштво МПП Јединство
има учешће и у следећим правним лицима која су основана, постоје и послују у
иностранству:
Назив:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Делатност:
Учешће:

МПП Јединство д.о.о.
Подгорица, Грбавица бб
2733943
273393
4399
100%
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Назив:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Делатност:
Учешће:
Назив:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Делатност:
Учешће:
Назив:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Делатност:
Учешће:
Назив:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Делатност:
Учешће:

Јединство – Инжењеринг ООО
Москва, Лењинградски проспект 80, блок д ком 31
7743708692
95%
МПП Јединство д.о.о.
Турнишче, Стефана Ковача 65
6417019
SI 43885802
42.990
100%
Феникс ИЦЦ д.о.о.
Љубљана, Назоријева улица 6
6273963
81572743
Ф 41.100
25%
МПП Јединство БХ д.о.о.
Фоча, Вука Караџића 3
11138136
4399
Ф 41.100
100%

У оквиру своје организационе структуре, друштво МПП Јединство има следећу
пословну јединицу:
Назив:
Седиште и адреса:
Матични број:
ПИБ:
Делатност:

МПП Јединство а.д. ДСД
Тиват, Моше Пијаде 11
02677865
90/31-01454-6
4399

Привредно друштво „Нови Пут Плус“ д.о.о. Ужице (у даљем тексту: Нови Пут Плус)
је основано 26.07.2016. године и не бави се привредним пословањем (претежна
делатност: делатност холдинг компанија). Једини члан друштва је привредно друштво
„Путеви“ а.д. Ужице, са регистрованим седиштем на адреси ул. Николе Пашића бр. 38,
Ужице, Република Србија, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике
Србије под матичним бројем 07156332. Нови Пут Плус је власник 730.727 обичних
акција чији је издавалац привредно друштво „Нови Пазар – Пут“ а.д. Нови Пазар, са
регистрованим седиштем на адреси ул. Шабана Коче бр. 67, Нови Пазар, Република
Србија, регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под
матичним бројем 07195303, а који број акција представља 77,29837% укупног капитала
друштва „Нови Пазар – Пут“ а.д. Нови Пазар.
„Нови Пазар – Пут“ а.д. Нови Пазар (у даљем тексту: Нови Пазар – Пут или Циљно
друштво) основано је 1961. године. Промена назива предузећа, усклађивање са
Законом о предузећима, Законом о класификацији делатности и о регистру јединице,
као и променама назива фирме трансформација у акционарско друштво, уписана је код
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Привредног суда у Краљеву 20.10.1999. године. У регистру привредних субјеката код
Агенције за привредне регистре, акционарско друштво Нови Пазар – Пут уписано је
дана 09.06.2005. године. На основу Уговора о купопродаји друштвеног капитала путем
јавног тендера, друштво „Путеви“ а.д. Ужице, постало је већински власник Циљног
друштва, што је уписано код трговинског суда у Краљеву 29.04.2004. године. Основна
делатност друштва Нови Пазар – Пут је сезонског карактера и може се поделити у
четири основне групе: редовно одржавање магистралних и регионалних путева, зимско
одржавање магистралних и регионалних путева, изградња, реконструкција и
рехабилитација путева, улица и платоа, и екстерна реализација. Поред претходно
наведеног, друштво се бави и одржавањем свог возног и машинског парка,
производњом широког асортимана грађевинског материјала у својим асфалтним и
бетонским базама. Друштво обавља делатност у оквиру четири радне јединице, и то:
ПЈ Одржавање - редовно одржавање и зимско одржавање путева, ПЈ Градња изградња, реконструкција и рехабилитација путева, улица и платоа, ПЈ Механизација одржавање и ремонт возног машинског парка и ПЈ Мајдан и базе - производња
грађевинског материјала. Према подацима из финансијских извештаја за 2015. годину,
просечан број запослених по основу стања крајем сваког месеца износио је 438
запослених радника (за 2014. годину 428 запослених). Нови Пазар – Пут поседује
100% удела у друштву „Putna izgradnja“ d.o.o. Rožaje из Црне Горе, чија је основна
делатност изградња и одржавање путева.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Привредно друштво „Путеви“ а.д. Ужице као преносилац и МПП Јединство као
стицалац, закључили су 4. августа 2016. године Уговор о преносу удела у друштву
Нови Пут Плус. Потписаним Уговором о преносу удела у друштву Нови Пут Плус
исказана је намера од стране друштва МПП Јединство за стицањем посредне
контроле над привредним друштвом Нови Пазар – Пут. Стицањем 100% оснивачког
капитала у друштву Нови Пут Плус од „Путева“ а.д. Ужице, подносилац Пријаве ће
посредно стећи контролу над привредним друштвом Нови Пазар – Пут, са
77,29837% учешћа у капиталу и његовим зависним друштвом „Putna izgradnja“ d.o.o.
Rožaje из Црне Горе. Наиме, привредно друштво Нови Пут Плус је влaсник је
730.727 обичних акција чији је издавалац привредно друштво Нови Пазар – Пут, а
који број акција представља 77,29837% укупног капитала друштва Нови Пазар –
Пут. Комисија је предметни Уговор прихватила као валидни правни основ предметне
концентрације.
Испуњеност услова за подношењe Пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр.
51/09 и 95/13 - у даљем тексту: Закон). На основу достављених података о висини
укупних прихода које су учесници у концентрацији остварили у 2015. години,
Комисија је утврдила да су учесници у концентрацији имали обавезу да пријаве
концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у 2015. години већи од
износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације.
Конкретно, МПП Јединство је у 2015. години остварило укупан приход у Републици
Србији од око 26 милиона ЕУР, а Нови Пазар – Пут око 11,4 милиона ЕУР.
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Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о критеријумима
за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 89/2009).
Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају
заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно
географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у
понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који
се битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.
Приликом дефинисања релевантног тржишта производа/услуга и релевантног
географског тржишта, подносилац Пријаве је пошао од основне делатности Циљног
друштва (оне која генерише највећи приход) и географског тржишта на коме Циљно
друштво обавља своје пословне активности.
Као што је претходно наведено, основне делатности привредног друштва Нови
Пазар – Пут су изградња и одржавање путева које обухватају изградњу и одржавање
путева и путних објеката, изградњу платоа и саобраћајница, те производњу
грађевинског материјала за те намене. У циљу правилног дефинисања релевантног
тржишта производа/услуга, подносилац Пријаве наводи да је током 2014. године
Циљно друштво остварило највећи приход од одржавања путева и то 70,68% у
односу на укупно остварене приходе у наведеном периоду, док је у 2015. години
приход од одржавања путева у укупном приходу Циљног друштва учествовао са
50,63%. Према датим подацима Комисија закључује да основни извор прихода
друштва Нови Пазар – Пут представљају приходи остварени одржавањем путева. Осим
тога, приход од одржавања путева представља константан приход Циљног друштва,
док је приход од изградње путева варијабилан због посебне организације и правила
која се примењују на том тржишту. Наиме, на основу Закона о јавним путевима,
послови одржавања државних путева су поверени ЈП „Путеви Србије“, с тим да те
послове извршавају специјализована предузећа за путеве са којима ЈП „Путеви
Србије“ закључује уговоре о одржавању путева, а на основу директног уговарања. У
претходном периоду друштву Нови Пазар – Пут је од стране ЈП „Путеви Србије“
поверено одржавање државних путева IБ и II реда. Према Плану зимског одржавања
(2015/2016) државних путева I и II реда у Републици Србији из новембра 2015.
године, на територији Републике Србије укупно се одржава 692,972 km путева I
реда сa профилом аутопута, 4.109,41 km путева IБ реда и 10.258,18 km путева II
реда, што чини укупну дужину мреже државних путева I и II реда од 15.060,57 km.
Према подацима из наведеног Плана, друштво Нови Пазар – Пут одржава укупно
774,433 km путева IБ и II реда. Константан извор прихода за Циљно друштво јесте
приход од делатности одржавања путева јер је том друштву већ годинама уназад
поверено одржавање путева IБ и II реда у готово идентичној дужини (уз незнатна
одступања).
Са друге стране, тржиште изградње и реконструкције путева је организовано на
другачији начин, тако да се послови изградње путева добијају на тендерима које
расписују наручиоци тих послова, те је приход од те делатности варијабилан и
зависи од успешности на тендерима и обима послова који се добију на тим
тендерима. Током 2015. године приход од изградње и реконструкције путева у
укупној структури прихода је нешто већи од прихода које је по том основу
остварило друштво Нови Пазар – Пут током 2014. године, али се и даље приходи
тог друштва претежно остварују од услуга одржавања државних путева.
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Како основни извор прихода друштва Нови Пазар – Пут представља приход од
одржавања путева, то је подносилац Пријаве за потребе дефинисања релевантног
тржишта производа/услуга предложио тржиште одржавање путева. Подносилац
Пријаве такође наводи да за потребе предметне трансакције није неопходно коначно
дефинисати релевантно тржиште производа/услуга будући да без обзира на усвојену
дефиницију релевантног тржишта производа/услуга, предметна концентрација неће
имати било каквог утицаја на конкуренцију у Републици Србији, с обзиром да се
друштво МПП Јединство нити непосредно, нити посредно преко својих зависних
друштава, не бави изградњом и одржавањем путева, нити има било какву
присутност на том тржишту. Наиме, друштво МПП Јединство се у оквиру свог
пословања бави израдом и монтажом термо, хидро и гасних инсталација и
постројења, док су основе делатности зависних друштва која послују на територији
Србије, а у којима друштво МПП Јединство има контролно учешће следеће: „МПП
Јединство Металоградња“ а.д Севојно - производња металних конструкција и
делова конструкција; „Ауто кућа Ракета“ а.д. Севојно - одржавање и поправка
моторних возила; „Ужице гас“ а.д. Ужице - дистрибуција гасних горива;
„Златибор гас“ д.о.о. Златибор - дистрибуција гасних горива; „Металинг еко“
д.о.о. Смедерево - неспецијализована трговина на велико; „Јединство Ливница
Пожега“ д.о.о. Пожега - ливење гвожђа; „МПП Јединство“ д.о.о. Зубин Поток израда и монтажа термо и хидро инсталација и постројења.
Комисија је прихватила од стране подносилаца Пријаве предложену и образложену
дефиницију релевантног тржишта производа/услуга. За потребе дефинисања
релевантног тржишта производа/услуга у предметној трансакцији, Комисија није
разматрала да ли се осим дефинисаног релевантног тржишта производа/услуга могу
дефинисати и друга релевантна тржишта производа/услуга, будући да за оцену ефеката
пријављене концентрације таква одлука није била потребна (подносилац Пријаве се не
бави пословним активностима, којима се бави Циљно друштво). Комисија је закључила
да концентрација у сваком случају неће нарушити конкуренцију у Републици Србији,
због чега је и дефинисала релевантно тржиште на наведени начин.
У циљу дефинисања релевантног географског тржишта подносилац Пријаве наводи
да су Планом зимског одржавања (2015/2016) државних путева I и II реда у
Републици Србији из новембра 2015. године, предвиђени радови и активности у
зимском периоду неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја
на путевима из надлежности управљача - ЈП „Путеви Србије“. Ове активности
спроводе специјализована предузећа за путеве са којима ЈП „Путеви Србије“ има
закључене уговоре и која те послове обављају годинама уназад. Према подацима из
наведеног Плана, на пословима одржавања комплетне мреже државних путева
Републике Србије ангажовано је 24 предузећа за путеве и 2 предузећа која пружају
услужну делатност („Србијапут“- Београд и „Војводинапут“- Нови Сад). Како се
План зимског одржавања (2015/2016) државних путева I и II реда у Републици
Србији из новембра 2015. године односи на територију Републике Србије, а посебно
имајући у виду да је друштво Нови Пазар – Пут правно лице које према
критеријумима ЈП „Путеви Србије“ испуњава услове за пружање услуга одржавања
путева и може пружати услуге одржавања путева на територији Републике Србије у
целини, подносилац Пријаве сматра да би релевантно географско тржиште требало
одредити као територију Републике Србије. Поносилац Пријаве такође указује да за
потребе предметне трансакције није неопходно коначно дефинисати релевантно
географско тржиште будући да без обзира на усвојену дефиницију релевантног
географског тржишта, предметна концентрација неће имати било каквог утицаја на
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конкуренцију у Републици Србији, с обзиром да се МПП Јединство нити
непосредно, нити посредно преко својих зависних друштава, не бави изградњом и
одржавањем путева, нити има било какво учешће на том тржишту.
Комисија је прихватила преложену дефиницију релевантног географског тржишта од
стране подносиоца Пријаве, и исто дефинисала као тржиште Републике Србије, што је
у складу са законским надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са
становишта утицаја на конкуренцију процењује за оквир националне територије. У
конкретном случају Комисија није дефинисала ужа географска тржишта, с обзиром да
како је већ наведено, подносилац Пријаве није присутан на дефинисаном релевантном
тржишту производа/услуга.
Оцена ефеката концентрације
На основу података достављених у Пријави, Комисија констатује да је само Циљно
друштво присутно на дефинисаном релевантном тржишту, односно да не постоје
хоризонтална преклапања, као ни вертикалне везе између учесника концентрације на
дефинисаном релевантном тржишту. Након спроведене концентрације подносилац
Пријаве ће само преузети тржишни удео Циљног друштва.
Друштво Нови Пазар – Пут одржава укупно 774,433 km путева на територији
Републике Србије, а реч је о путевима IБ и II реда. На основу уговора о одржавању
путева који је закључен са ЈП „Путеви Србије“, друштву Нови Пазар – Пут је
поверено одржавање државних путева који се налазе на територији општина
Краљево, Рашка, Нови Пазар, Сјеница, Тутин. Тржишно учешће друштва Нови
Пазар – Пут од 5,14%, подносилац Пријаве је определио на основу дужине путева I
и II реда које одржава Нови Пазар – Пут (774,433 km), у односу на укупну дужину
државних путева која се одржава на територији Републике Србије (15.060,57 km).
Подносилац Пријаве је на основу Плана зимског одржавања (2015/2016) државних
путева I и II реда у Републици Србији из новембра 2015. године, доставио процену
тржишних удела оних конкурената који имају тржишни удео од најмање 5% на
релевантном тржишту у Републици Србији: „ПЗП Зајечар“ а.д. – Зајечар (10,09% одржава укупно 1.519,171 km путева), „ПЗП Ваљево“ а.д. – Ваљево (8,51% - одржава
укупно 1.282,330 km путева), „Траце ПЗП Врање“ д.о.о. – Врање (8,18% - одржава
укупно 1.231,760 km путева), „Траце ПЗП Ниш“ а.д. – Ниш (7,46% - одржава укупно
1.123,046 km путева), „Компанија Војпут“ а.д. – Суботица (6,00% - одржава укупно
905,624 km путева), „ПЗП Пожаревац“ а.д. – Пожаревац (5,41% - одржава укупно
814,972 km путева) и „Војводина пут – Бачкапут“ а.д. – Нови Сад (5,26% - одржава
укупно 792,92 km путева).
Како је Планом зимског одржавања (2015/2016) државних путева I и II реда у
Републици Србији из новембра 2015. године друштво Нови Пазар – Пут сврстано у
групу предузећа за путеве која пружају услуге одржавања путева на територији
одељења ЈП „Путеви Србије“ у Ужицу, то је подносилац Пријаве Комисији
доставио и податке о дужини путева IБ и II реда које одржавају предузећа за путеве
која пружају услуге одржавања путева на тој територији и њиховом учешћу на том
тржишту. Према закљученим уговорима о одржавању путева, одељење ЈП „Путеви
Србије“ у Ужицу обухвата територије следећих општина: Краљево, Рашка, Нови
Пазар, Сјеница, Тутин, Ужице, Чајетина, Бајина Башта, Нова Варош, Прибој,
Пријепоље, Пожега, Косјерић, Ариље, Ивањица, Чачак и Горњи Милановац. На
наведеној територији одељења ЈП „Путеви Србије“ у Ужицу, укупно се одржава
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2.332,409 km путева IБ и II реда, а услуге одржавања путева пружају следећа
друштва: Нови Пазар – Пут (одржава укупно 774,433 km путева, уз тржишно учешће
од 33,20%), АД „Путеви – Ужице“ (одржава укупно 691,029 km путева, уз тржишно
учешће од 29,63%), АД „Путеви – Пожега“ (одржава укупно 239,919 km путева, уз
тржишно учешће од 10,29%), АД „Путеви – Чачак“ (одржава укупно 415,193 km
путева, уз тржишно учешће од 17,80%) и „ПЗП Путеви“ д.о.о. – Ивањица (одржава
укупно 211,835 km путева, уз тржишно учешће од 9,08%).
На основу претходно изнетог, Комисија је закључила да реализација предметне
концентрације неће имати било какве ефекте на дефинисаном релевантном тржишту, с
обзиром да подносилац Пријаве није присутан на истом. Реализација предметне
концентрације неће довости до повећања тржишног удела подносиоца Пријаве, већ ће
доћи само до преузимања оног тржишног удела који припада Циљном друштву (5,14%
на територији Републике Србије, односно 33,20% уколико се релевантно географско
тржиште уже посматра, односно као територија одељења ЈП „Путеви Србије“ у
Ужицу). Сходно наведеном, оцењено је да спровођење пријављене концентрације неће
довести до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције у Србији или
њеном делу, а нарочито до стварања или јачања доминантног положаја, односно да је
предметна концентрација дозвољена у смислу чл. 19. Закона, па је стога одлучено као у
ставу I диспозитивa.
Одлука у ставу II донета је 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 средству:
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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