Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...]
или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите.

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-247/2017-4
Датум: 24.03.2017. 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. 30/10) 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 број 6/0-02-247/2017-1,
коју је дана 03. марта 2017. године поднело привредно друштво Swisslion д.o.o.
Београд, матични број 20404302, са регистрованим седиштем на адреси Васка Попе 4,
Београд, преко пуномоћника IEF d.o.o. Београд, Булевар Михаила Пупина 10Б/1 кога
заступа директор Станимирка Свичевић, дана 24. марта 2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране друштва, Swisslion
д.o.o. Београд, матични број 20404302, са регистрованим седиштем на адреси Васка
Попе 4, Београд, над привредним друштвом Вршачки Виногради а.д. у стечају, Вршац,
Светосавски трг број 1, мачични број 08045305 кога заступа стечајни управник
Агенције за лиценцирање стечајних управника Републике Србије, - повереник Душан
Драгојловић, до које долази на основу куповине стечајног дужника као правног лица по
одредбама Закона о стечају.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио износ од 3.089.837,50 (три
милионаосамдесетдеветхиљадаосамстотинатридесетседам и 50/100) динара, на рачун
Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства
финансија Републике Србије, што одговара прописаној висини таксе за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Swisslion д.o.o. Београд, матични број 20404302, са
регистрованим седиштем на адреси Васка Попе 4, Београд, поднело је дана 03. марта
2017. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) преко
пуномоћника IEF d.o.o. Београд, Булевар Михаила Пупина 10Б/1 кога заступа директор
Станимирка Свичевић, Пријаву концентрације број 6/0-02-247/2017-1.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон),
Подносилац пријаве је дана 08. марта 2017. године, поднео Комисији и захтев за

заштиту одређених података садржаних у Пријави концентрације.Садржину захтева
представља спецификација података и информација чија се заштита тражи, као и
образложење разлога за постављање таквог захтева, о чему је Комисија донела дана 17.
марта 2017. године посебан Закључак о заштити података број 6/0-02-247/2017-3, који
се у овом решењу даље неће образлагати.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава
у скраћеном облику, потпуна и 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, по скраћеном поступку.
Саставни део пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се
потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у
ставу II диспозитива овог решења.
Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве и стицалац у концентрацији је привредно друштво Swisslion
д.o.o. Београд, матични број 20404302, са регистрованим седиштем на адреси Васка
Попе 4, Београд, основано 04.04.2008. године ( у даљем тексту: Swisslion). Оснивач
друштва је Родољуб Драшковић, председник пословног система Swisslion, у оквиру
кога послује више правних лица у Србији и иностранству. Претежна (и једина
делатност) Swisslion д.o.o. Београд, је „производња какаоа, чоколаде и кондиторских
производа“ (шифра делатности: 1082) и стављање тако произведених производа у даљу
продају на тржишта Србије и других држава.
Swisslion д.o.o. Београд, има регистроване огранке: Огранак Гоњи Милановац,
Огранак Snowlion Горњи Милановац и Огранак Вршац, а сви огранци имају исту
регистровану делатност производње какаоа, чоколаде и кондиторских производа.
На врху пословног система Swisslion је друштво Swisslion Group д.o.o., матични
број 08245207 са садиштем у Новом Саду, чији су власници DRD Swisslion Fribourg,
мултинационална компанија из Швајцарске са 92,9% и господин Родољуб Драшковић
са 7,1% удела.
Са аспекта ове концентрације, од зависних друштава Подносиоца пријаве
активних на тржишту Србије, значајни су: Компанија „Таково“ а.д. Горњи Милановац и
„СЛ Милодух“ а.д. Крагујевац.
Циљно друштво у предметној концентрацији је правно лице у стечају, „Врашачки
Виногради“ Акционарско друштво виноградарства и подрумарства Вршац, у стечају,
матични број 08045305, са регистрованим седиштем у Вршцу, улица Светосавски трг 1
( у даљем тексту: Вршачки Виногради или Циљно друштво). Регистрована делатност
Циљног друштва је Гајење грожђа, шифра: 0121.
Над Циљним друштвом је отворен стечајни поступак решењем Привредног суда у
Панчеву број 3.Ст.39/2015 од 23.11.2015. године, а за стечајног управника именована је
Агенција за лиценцирање стечајних управника Републике Србије, Београд, Теразије 23.
Решењем истог суда од 10.03.2016. године одређено је банкротство стечајног дужника
Вршачких Винограда и уновчење његове имовине.
Отварањем стечајног поступка над Вршачким Виноградима и именовањем
стечајног управника функција заступања и представљања стечајног дужника прешла је
на Агенцију за лиценцирање стечајних управника Републике Србије, односно њеног
повереника Душана Драгојловића.
На основу сагласности Одбора поверилаца стечајног дужника од 07.12.2016.
године и у складу са одредбама Закона о стечају и Националним стандардом број 5 о
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начину и поступку уновчења имовине стечајног дужника, оглашена је продаја стечајног
дужника као правног лица методом јавног мадметања. Продаја је оглашена у дневним
листовима Политика и Данас и на Јавном информативном порталу Агенције за
лиценцирање стечајних управника.
Опис концентрације и aкт о концентрацији
Концентрација настаје тако што Swisslion стиче непосредну појединачну контролу
у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона над Циљним друштвом куповином правног
лица из стечаја, путем Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица.
Као акт о концентрацији достављен је Уговор о купопродаји стечајног дужника
као правног лица закључен у Вршцу дана 17.02.2017. године између: „Вршачки
Виногради“ акционарско друштво виноградарства и подрумарства Вршац-у стечају,
кога заступа стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника
Републике Србије-повереник Душан Драгојловић, као продавца, са једне стране и
Swisslion д.o.o. Београд, као купца са друге стране. Уговор је потврђен (солемнизација)
од стране надлежног јавног бележника у Вршцу под бројем ОПУ: 140-2017.
Куповином Циљног друштва као правног лица из стечаја, Подносилац пријавеSwisslion, као купац, постаје власник и стиче 100% капитала Вршачких Винограда, па је
Комисија наведени уговор прихватила као ваљани правни основ настанка
концентрације.
Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
На основу достављених података о висини укупних прихода које су сви учесници
у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2015.
години, Комисија је утврдила да je Подносилац пријаве имао обавезу да пријави
концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у 2015. години већи од
износа који су прописани чланом 61. став1. тачка 1. Закона, као услова за пријаву
концентрације. Укупан годишњи приход учесника у концентрацији за 2015. годину,
Комисија је прихватила као валидан доказ испуњености услова за пријаву
концентрације, имајући у виду датум подношења пријаве и чињеницу да Подносилац
пријаве у време подношења, није могао имати комплетне податке о приходима
оствареним у 2016. години, јер се комплетан сет финансијских извештаја за ову годину
доставља АПР-у до 30.06.2017. године
Пријава концентрације је благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став
1. тачка 1) Закона.
Релевантно тржиште
Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и
Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник
РС“, бр. 89/2009). У складу са чланом 2. Уредбе о тржишту, релевантно тржиште
производа представља скуп роба или 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.
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Подносилац пријаве је предложио дефиницију релевантног тржишта производа,
као тржиште грожђа, вина и жестоких алкохолних пића. Оваква дефиниција садржи три
релевантна тржишта којa подносилац дефинише као:
- Тржиште производње конзумног грожђа
- Тржиште производње вина (индустријски прерађеног грожђа) и
- Тржиште производње жестоких алкохолних пића од индустријски прерађеног
грожђа.
При дефинисању релевантног тржишта производа Подносилац пријаве је пошао
од стварне и регистроване делатности учесника концентрације и од предмета
трансакције у којој Swisslion преузима правно лице у стечају Вршачке Винограде које
има претпоставке за производњу грожђа, вина и жестоких алкохолних пића од грожђа.
Вршачко виногорје има око 1.700 хектара под засадима од чега је 700 хектара у
власништву Вршачких винограда, али у таквом стању да им је потребна целовита
обнова. Вршачки Виногради су од 31.12. 2015. године без запослених, а на дан
отварања стечаја било их је само 6. Претходних година Вршачки Виногради су имали
врло слабу производњу, било конзумног грожђа, било вина и жестоких алкохолних
пића од грожђа. У години која претходи концентрацији, као меродавном периоду,
дакле, у 2016. години, Циљно друштво није производило конзумно грожђе (0), нити је
производило жестока алкохолна пића (0), а сво (малобројно) произведено грожђе
намењено је индустријској преради у вино, од кога је у 2016. години произведено [...]
литара вина. Циљно друштво има могућности да произведе жестока алкохолна пића од
грожђа, јер је накада производило лозовачу, комовицу, вињак и екстра лозу, али то није
био случај у скоријим годинама.
Иако, правни сатус стечаја подразумева да привредно друштво у стечају није
активно привредно друштво, Вршачки Виногради су у 2016. години имали активност уз
сагласност Одбора поверилаца, на основу које је Агенција за лиценцирање стечајних
управника, као заступник друштва у стечају закључила [...]. Из овог пословног односа
настала је индустријска прерада грожћа ради производње вина у 2016. години.
Препознатљиве сорте вина Циљног друштва су: „Вршачки ризлинг“, „Банатски
ризлин“, „Рајнски ризлинг“, „Италијански ризлинг“, „Chardonnay“, „Франковка“,
„Мускат Отонел“, „Бургундац сиви“, „Бургундац бели“ и „Креацер“.
Купац правног лица у стечају Swisslion d.o.o. се не бави производњом конзумног
грожђа, вина и винских производа, нити производњом жестоких алкохолних пића од
грожђа. Исто важи и за остала правна лица из пословног система Swisslion, па и када је
у питању производња жестоких алкохолник пића од грожђа. Два предузећа из
пословног система Swisslion, баве се производњом жестоких алкохолних пића, али не
од грожђа, већ од воћа, односно биљака. То су „СЛ Милодух“ а.д. Крагујевац и
„Таково“ а.д. Горњи Милановац, оба са погоном у Горњем Милановцу, који производе
ракије од крушака виљамовки, затим ракије од шљива („шљивовица-препеченица“),
кајсија („кајсијевача“), дуња („дуњевача“), јабука („јабуковача“), као и ракије на биљној
бази „линцура“, т.ј.срчаник, „пелинковац“. Осим наведених ракија ова друштва
производе и рум, вотку и џин, из чега проистиче да пословни систем Swisslion не
производи производе од грожђа, као ни вина или вињак, нити ракије од грожћа као што
су разне врсте лозовача.
Комисија није прихватила најшире понуђену дефиницију релевантног тржишта,
од стране подносиоца, као тржишта производње конзумног грожђа, производње вина и
тржишта производње жестоких алкохолних пића од индустријски прерађеног грожђа,
ценећи, да учесници концентрације немају активности везане за производњу и продају
конзумног грожђа и да ово тржиште није примарни циљ предметне трансакције, нити је
ово тржиште битно за оцену ефеката концентрације. Тржиште производње жестоких
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алкохолних пића од индустријски прерађеног грожђа, Комисија је оценила као уже
дефинисано релевантно тржиште, од тржишта производње алкохолних пића које
тржиште Комисија у конкретном случају сматра исправно дефинисаним, обзиром да
учесници концентарције производе разновсрна жестока алкохолна пића, а не само
ракије од грожђа. Са наведених разлога Комисија је за оцену ове концентрације као
релевантно тржишта производа утврдила два тржишта:
- Тржиште производње вина и
- Тржиште производње жестоких алкохолних пића.
Релевантно географско тржиште одређено је као тржиште Републике Србије, што
је био и предлог Подносиоца пријаве, а Комисија је полазећи од законске дефиниције из
члана 6. Закона, узела географски опсег Републике Србије као релевантно географско
тржиште, јер из природе предложене трансакције, не проистиче никакво њено дејство
само на посебном или ужем подручју у Србији.
Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је на основу доступних података и података које су јој достављене уз
Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену тржишне
структуре на релевантном тржишту и да неће негативно утицати на конкуренцију у
Републици Србији. Према подацима који су достављени уз Пријаву концентрације и
процени Подносиоца пријаве базираној на извору [...], Swisslion пословни систем није
активан на тржишту производње вина и до сада није имао никаквог учешћа на овом
тржишту. Циљно друштво Вршачки Виногради, према подацима за 2016. годину
остварили су учешће на тржишту производње вина од [0-5]% по обиму производње,
односно [0-5]% према вредности продаје.
На тржишту производње жестоких алкохолних пића Swisslion пословни систем је
у 2016. години остварио учешће у укупном проценту од [10-20]% по обиму производње,
односно [5-10]% по вредности продаје, од чега је учешће зависног друштва Милодух [05]% и по обиму производње и по вредности продаје, а учешће СЛ Таково [10-20]% по
обиму производње, а [5-10]% по вредности продаје.
Вршачки виногради у 2016. години нису имали производњу жестоких алкохолних
пића, али су ипак остварили симболичну продају количина уз ранијих година од [...], у
вредности од [...] динара, што учешће Циљног друштва на овом тржишту квалификује
са 0,0% .
Према наводима Подносиоца пријаве и извору података [...], процена укупног
обима производње и вредности продаје на тржишту вина у Србији за 2016. годину
износи [...] литара, односно [...] ЕУР, док је величина тржишта производње жестоких
алкохолних пића [...] литара, вредности [...] ЕУР-а.
У погледу конкурената тржишни лидер на оба релевантна тржишта је „Рубин“,
како по обиму производње, тако и по вредности који на тржишту вина има учешће од
[10-20]%, односно [10-20]%, а на тржишту жестоких алкохолних пића [30-40]% по обиму
и [30-40]% по вредности. Остали учесници на тржишту Србије (укључујући и увознике)
који имају тржишни удео од најмање 5 % су, на тржишту вина: „13 јул Плантаже“,
„Винопродукт Чока“, „Вино Жупа“ и „Тиквеш“ а.д., док су на релевантном тржишту
жестоких алкохолних пића, осим наведеног Рубина главни конкуренти: „Pernod Ricard“,
„Fine Drinks“, „Diageo“ i „Simex“.
Агрегатне вредности тржишног учешћа учесника концентрације остају исте.
На основу изложеног, Комисија оцењује да између учесника концентрације на
тржишту Републике Србије нема хоризонталних веза нити вертикалних преклапања на
утврђеним релевантним тржиштима.
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Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале
критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је
концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона.У складу са
наведеним, а на основу члана 19. Закона и одлучено је као у ставу I диспозитивa овог
решења.
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
Упутство 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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