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                 Објављени текст садржи заштићене податке. 

  Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите. 
 

 

 

                                     

 

 

 

        

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члaна 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 6/0-02-341/2017-1, коју је дана 19. априла 2017. године поднело 

привредно друштво British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited, сa 

седиштем на адреси Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, регистровано у 

Регистру привредних друштава Енглеске и Велса под бројем 05203113, преко пуномоћника, 

адвоката Тијане Којовић из ортачког друштва BDK Advokati из Београда, Мајке Јевросиме 

23, дана 05. маја 2017. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем контроле привредног друштва British American Tobacco Western Europe 

Commercial Trading Limited, сa седиштем на адреси Globe House, 1 Water Street, London, 

WC2R 3LA, регистрованог у Регистру привредних друштава Енглеске и Велса матични број 

05203113, над правима интелектуалне својине и уговорима о интелектуалној својини везаним 

за дуван матичног друштва Bulgartabac Holding ad, са седиштем на адреси Граф Игнатиев 62, 

општина Столична, Софија, Бугарска, матични број 831636680, и његовог зависног друштва 

Blagoevgrad - BT AD, са седиштем на адреси Покровнишко шосе 1, Благоевград, Бугарска, 

матични број 811154751, као и над њиховим зависним друштвима  FDBL-B д.о.о, са 

седиштем на адреси Краља Петра Првог Карађорђевића, Бања Лука, Република Српска, 

Босна и Херцеговина, матични број 4404123950001 и Express, logistic and distribution EOOD, 

са седиштем на адреси Цариградско шосе број 425, Магацинска база 2, општина Столична, 

Софија, Бугарска, матични број 202834148, куповином 100% удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио 3.090.727,50 

(тримилионадеведестхиљадаседамстодвадесетседам и 50/100) динара на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор, са позивом на број 6/0-02-341/2017-1, 

што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

 

 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-341/2017-6 

Датум: 05. мај 2017. године 

Београд 
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Образложење 
 

Привредно друштво British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited, сa 

седиштем на адреси Globe House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, регистровано у 

Енглеској и Велсу, матични број 05203113 (у даљем тексту: подносилац пријаве), поднело је 

дана 19. априла 2017. године преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-341/2017-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту по 

скраћеном поступку. 

 

Увидом у достављену документацију Комисија је утврдила да је предметну пријаву потребно 

допунити, те је дана 21. aприла 2017. године упутила Налог за допуну пријаве (у даљем 

тексту: Налог) брoj 6/0-02-341/2017-3. На основу Налога Комисије, подносилац пријаве је 

дана 25. априла 2017. године, доставио допуну пријаве брoj 6/0-02-341/2016-4. Након што је 

извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које проистичу из 

садржаја поднете пријаве и њене допуне, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и 

поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 

95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења 

пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Такса за издавање акта 

уплаћена је у целости. 

 

Подносилац пријаве је 19. априла 2017. године, доставио Комисији уз пријаву концентрације  

и захтев за одређивање мере заштите података и извора података, о чему је одлучено 

посебним Закључком број 6/0-02-341/2017-5, од 05. маја 2017. године. 

 

Учесници концентрације 

Подносилац пријаве је холдинг компанија које је у крајњем власништву мултинационалне 

групе British American Tobacco plc (у даљем тексту: ВАТ). ВАТ је основан 1902. године и 

спада у пет највећих мултинационалних дуванских компанија у свету, са преко 200 брендова 

који се пласирају на више од 200 националних тржишта.  У Републици Србији, ВАТ група 

контролише три друштава, која се у смислу члана 5. Закона, третирају као један учесник на 

тржишту, и то: 

1. British American Tobacco a.d. Врање (у даљем тексту: BAT Врање), са седиштем на адреси 

Стефана Првовенчаног број 209, Врање, матични број 07178972, чија је  претежна 

делатност  производња дуванских производа (шифра делатности: 1200); 

2. British American Tobacco South-East Europe d.o.o. Београд, (у даљем тексту: BAT Београд), 

са седиштем на адреси Булевар Милутина Миланковића 1 ж, Београд, матични број 

17334476, чија  је претежна делатност трговина на велико дуванским производима 

(шифра делатности: 4635); 

3. TDR друштво са ограниченом одговорношћу за трговину на велико и мало, увоз-извоз, 

d.o.o. Београд (у даљем тексту: TDR Београд), са седиштем на адреси Булевар Милутина 

Миланковића 1 ж, Београд, матични број 17287869, чија је претежна делатност трговина 

на велико дуванским производима (шифра делатности: 4635).  

Члан BAT групе, друштво TDR d.o.o. Ровињ у Републици Србији поседује и 25% удела у 

друштву Veletabak d.o.o. Нови Сад, са седиштем на адреси Темеринска 102, Нови Сад, 

матични број 08762023, чија је претежна делатност трговина на велико дуванским 

производима (шифра делатности: 4635). 

https://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4)
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Циљна имовина, као и циљна друштва над којима ће након спровођења ове концентрације 

подносилац пријаве вршити контролу, је у крајњем власништву друштва Bulgartabac Holding 

ad, са седиштем на адреси Граф Игнатиев 62, општина Столична, Софија, Бугарска матични 

број 831636680 (у даљем тексту BTH). Друштво BTH је основано 1947. године као бугарски 

државни произвођач дувана. BTH је приватизован 2011. године на основу уговора о 

купопродаји акција друштва BTH који је потписан између Агенције за приватизацију и пост-

приватизацију Бугарске, као продаваца и друштва за инвестирање BT Invest GmbH са 

седиштем у Бечу, Аустриjа, као купца. Производни погони друштва BTH се састоје од три 

фабрике цигарета у Благоевграду, Софији и Бања Луци, као и једне фабрике за прераду 

дувана у Плевену. Подносилац пријаве је доставио и комплетан графички приказ структуре 

власништва друштва BTH који је Комисија размотрила и имала у виду приликом 

одлучивања. 

Циљна имовина се односи на права интелектуалне својине везане за брендове и уговоре о 

интелектуалној својини везане за дуван. Права интелектуалне својине се састоје од свих 

дуванских жигова који су у директном или индиректном власништву BTH холдинга и 

његовог зависног друштва  Blagoevgrad - BT AD у следећим државама: Бугарска, Босна и 

Херцеговина, Албанија, Црна Гора, Македонија, Хрватска, Русија, Казахстан, Туркменистан, 

Турска. Уговори о интелектуалној својини везани за дуван обухватају: а) споразум о 

лиценцирању у трајању од две године који се односи на руске брендове, б) уговоре о 

снабдевању, дистрибуцији или маркетингу, као и опрему која се односи на исте у напред 

наведеним државама и в) запослене. Циљна имовина не обухвата фабрике за производњу 

цигарета и опрему  које се налазе у Благоевграду у Бугарској и Бања Луци у Републици 

Српској. Најпознатији брендови подносиоца пријаве су Victory, Eva, i MM. Према наводима 

подносиоца пријаве, ниједан њихов бренд који је предмет  купопродаје, није присутан на 

тржишту Републике Србије. 

У Републици Србији, BTH холдинг је присутан преко друштва са ограниченом 

одговорношћу Global Tobacco Trading d.o.o. Београд, са седиштем на адреси Мајке Јевросиме 

23, матични број 21010642. Претежна делатност овог друштва је трговина на велико 

дуванским производима (шифра делатности: 4635). Међутим, према наводима подносиоца 

пријаве, ово друштво је неактивно, односно нема, нити је икада имало било какве активности 

на територији Републике Србије. 

Осим циљне имовине, након спровођења ове концентрације подносилац пријаве ће 

куповином 100% удела стећи контролу над друштвима FDBL-B д.о.о, са седиштем на адреси 

Краља Петра Првог Карађорђевића, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, 

матични број 4404123950001 и Express, logistic and distribution EOOD, са седиштем на адреси 

Цариградско шосе број 425, Магацинска база 2, општина Столична, Софија, Бугарска, 

матични број 202834148 (у даљем тексту: циљна друштва). Претежна делатност друштва 

FDBL-B д.о.о. је трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно 

прехрамбеним производима, пићима и дуванским производима (шифра делатности: 4711). 

Међутим, стварна делатност овог друштвa односи се на пословање у специјализованим 

малопродајним форматима типа киоск на територији Републике Српске и Босне и 

Херцеговине. Према наводима из пријаве, иако се претежна делатност друштва Express, 

logistic and distribution EOOD односи на осталу малопродају, стварна делатност овог друштва 

је дистрибуција цигарета, новина и часописа специјализованим малопродајним форматима 

(киосци, продавнице, бензинске пумпе, специјализоване продавнице) у Бугарској.  

Према наводима из пријаве, оба циљна друштва не остварују приходе на територији 

Републике Србије, нити поседују имовину, као ни повезана друштва. 
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Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји одређених удела, 

пословања и средстава друштва Bulgartabac Holding ad и његових зависних друштава (у 

даљем тексту: Уговор), који је закључен 11. априла 2017. године, између друштава 

Bulgartabac Holding ad и друштва Blagoevgrad - BT AD, у својству продаваца и друштва 

British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited, у својству купца, док 

друштво Sofia Bulgartabac ad представља гаранта. Овим Уговором су прецизно уређени 

међусобни односи у погледу куповине и продаје делова имовине у друштвима Bulgartabac 

Holding ad и Blagoevgrad - BT AD, кao и удела у циљним друштвима. 

 

Предмет трансакције обухвата истовремени и међусобно условљени пренос делова имовине 

друштва Bulgartabac Holding ad и друштва Blagoevgrad - BT AD, као  и  пренос 100%  удела у 

друштвима FDBL-B д.о.о., Бања Лука  и Express, logistic and distribution EOOD, Софија са 

продавца на купца.  

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2. Закона.  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу члана 

61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје 

учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним годишњим 

приходима подносиоца пријаве оствареним на светском тржишту и тржишту Републике 

Србије у 2016. години, проистиче да исти надмашују прописане износе остварених укупних 

годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што значи да је постојала обавеза 

пријаве предметне концентрације Комисији.  

 

Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1. Закона. 

 

Пријава је поднета у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/2016). 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о критеријумима за 

одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 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.  

 

Подносилац пријаве је предложио да се за потребе предметне концентрације дефинишу три  

релевантна тржишта производа: тржиште продаје фабрички произведених цигарета, тржиште 

дистрибуције дуванских производа и тржиште малопродаје дуванских производа. 

Алтернативно, подносилац пријаве наводи да Комисија дефиниције тржишта дистрибуције, 

као и малопродаје дуванских производа може да остави отвореним, с обзиром да не постоји 

дистрибуциона мрежа, односно специјализована малопродајна мрежа и да дистрибутери, као 

и малопродавци не морају да имају ексклузивне уговоре међу собом.  
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У овом случају, Комисија је прихватила алтернативни предлог подносиоца пријаве и 

дефинисала је једно релевантно тржиште и то тржиште продаје фабрички произведених 

цигарета. Тржиште фабрички произведених цигарета се може додатно сегментирати на 

основу припадности робних марки одређеном ценовном сегменту: low (нижа ценовна 

категорија), medium (средња категорија) и premium (премијум категорија). Такође, ово 

тржиште се може сегментирати и на основу карактеристика везаних за мешавину дувана, 

укус и арому, садржај никотина и слично. Међутим, Комисија сматра да би у овом случају, 

свака додатна сегментација овог тржишта била арбитрарна, имајући у виду да понуда 

цигарета у Србији обухвата велики број брендова, као и да учесници на тржишту периодично 

врше тзв. репозиционирање појединих брендова/робних марки, односно премештање из 

једне у другу ценовну категорију. 

 

Комисија сматра да за потребе ове предметне концентрације није потребно посебно 

дефинисати тржиште трговине на велико, као и ни трговине на мало дуванских производа. 

Наиме, стварна делатност трговаца на велико дуванских производа је знатно шира, с обзиром 

да они поред дуванских производа дистрибуирају и продају бројне производе и брендове у 

оквиру различитих категорија производа у сектору трговине на велико храном, пићима и 

дуваном. Циљно друштво Express, logistic and distribution EOOD, Софија је присутно на 

тржишту трговине на велико  дуванских производа, новина и часописа који се дистрибуирају 

у 20.000 објеката, како у неспецијализованим малопродајним објектима (супермаркетима, 

хипермаркетима), тако и у специјализованим малопродајним објектима (киосцима, 

продавницама, бензинским пумпама, специјализованим продавницама) у Бугарској. 

Дувански производи се крајњим потрошачима у Републици Србији продају у различитим 

малопродајним објектима, односно и у  неспецијализованим продавницама, и у 

специјализованим продавницама под истим условима и истим ценама. Конкретно, циљно 

друштво FDBL-B д.о.о., Бања Лука је присутно на тржишту малопродаје претежно хранe, 

пића и дуванa у малопродајним објектима типа киоск на територији Босне и Херцеговине. 

Наиме, према подацима подносиоца пријаве, циљна друштва немају добављаче, нити купце, 

односно не остварују приходе на територији Србије. У складу са претходно наведеним, а 

имајућу у виду стварну делатност оба циљна друштва, могла би се дефинисати и два посебна 

релевантна тржишта производа, тржиште трговине на велико дуванских производа, новина и 

часописа и тржиште трговине на мало претежно храном, пићима и дуваном у малопродајним 

објектима типа киоск Међутим, с обзиром, да циљна друштва нису присутна на територији 

Републике Србије, Комисија у овом случају сматра да то није неопходно, посебно имајући у 

виду ефекте на ниво конкуренције.  

 

Подносилац пријаве је предложио да се за потребе предметне концентрације релевантно 

географско тржиште, дефинише на националном нивоу, односно као територија Републике 

Србије. Комисија је прихватила наведени предлог, посебно имајући у виду да је цена 

цигарета регулисана Законом о дувану и Законом о акцизама, којима је регулисан и Акт о 

одређивању малопродајних цена који се објављујe у Службеном гласнику Републике Србије, 

а која је иста на целој територији Републике Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Након дефинисања релевантног тржишта, а за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације, Комисија је анализирала структуру релевантног тржишта, и утврдила ниво 

конкуренције. Према подацима који су доставили  подносиоци пријаве, а на основу 

истраживања агенције Nielsen (Nielsen Retail Audit Report) тржишно учешће BAT групе према 

вредности продаје фабрички произведених цигарета у Републици Србији у 2016. години 

износило је /20-30/%. Подносилац пријаве је доставио и процену тржишних удела 

конкурената за 2015. годину према вредности и према обиму продаје, док је за 2016. годину 
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доставио податке о тржишним учешћима по обиму продаје, с обзиром да подаци о 

конкурентима још увек нису доступни за 2016. годину. На основу вредности Херфиндал-

Хиршмановог индекса у 2015. години, која је остала  непромењена и износила је 2.783,28 

поена, релевантно тржиште фабрички произведених цигарета у Републици Србији остаје 

високо концентрисано. Имајући у виду да брендови фабрички произведених цигарета 

друштва Bulgartabac Holding ad који су предмет  трансакције, нису присутни на тржишту 

Републике Србије, као и друге наводе у пријави, закључено је да реализација предметне 

концентрације неће изазвати негативне последице на релевантном тржишту продаје 

фабрички произведених цигарета. Реализацијoм предметне концентрације неће доћи до 

хоризонталних преклапања, а структура тржишта продаје фабрички произведених цигарета у 

Републици Србији остаће непромењена.  

 

Што се тиче вертикалних ефеката, спровођење предметне концентрације неће утицати на 

inter-brand конкуренцију и неће изазвати никакве последице на тржишту дистрибуције и/или 

малопродаје за производе других произвођача и увозника фабрички произведених цигарета у 

Републици Србији. Комисија сматра да је ова област пословања законски врло прецизно 

уређена и под контролом министарства надлежног за послове финансија, као и Управе за 

дуван Републике Србије. 

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји забринутост у 

погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог 

разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  

    

Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. став 1. 

тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције, 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  

 

 


