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Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. и члана 65. став 5. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13) 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 

6/0-02-348/2017-1, коју је дана 21. априла 2017. године поднело привредно друштво Д.о.o. 

Промист Нови Сад, сa седиштем на адреси Хајдук Вељкова бр. 11,  Нови Сад, Република 

Србија, матични број 08770549, кога заступа овлашћено лице Милија Павловић из Новог Сада, 

улица Народног фронта бр. 35, дана 1. јуна 2017. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

стицањем непосредне контроле привредног друштва Д.o.o. Промист Нови Сад, сa седиштем на 

адреси Хајдук Вељкова бр. 11, Нови Сад, Република Србија, матични број 08770549, над 

друштвом Челик а.д. Бачки Јарак, са седиштем на адреси Новосадска бб, Бачки Јарак, 

Република Србија, матични број 08059012, куповином новоиздатих акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Д.о.о. Промист Нови Сад са седиштем 

на адреси Хајдук Вељкова бр. 11, Нови Сад, дана 9. маја 2017. уплатило износ од 3.081.420,00 

(тримилионаосамдесетједнахиљадачетристодвадесет и 00/100) динара на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције, што представља одговарајући износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Д.о.о. Промист Нови Сад, сa седиштем на адреси Хајдук Вељкова бр. 11, 

Нови Сад, Република Србија, матични број 08770549 (у даљем тексту: подносилац пријаве), 

поднело је дана 21. априла 2017. године преко лица овлашћеног за заступање пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-348/2017-1. Подносилац пријаве предложио је 

да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију 

учесника на тржишту по скраћеном поступку. Подносилац пријаве је доставио Комисији и 

допуну пријаве 30. маја 2017. године. 

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве и њенe 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). Накнада за издавање акта 

уплаћена је у целости. 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-348/2017-7 

Датум: 1. јун 2017. године 

Београд 
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Учесници концентрације 

 

Друштво са ограниченом одговорношћу Промист Нови Сад основано је 11.11.2002. године у 

Новом Саду, са седиштем на адреси Хајдук Вељкова бр. 11. Једини члан друштва је физичко 

лице Небојша Петрић са 100% удела. Друштво је регистровано у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 08770549, а претежна делатност је трговина на велико 

хемијским производима (шифра делатности: 4675). Стварна делатност подносиоца пријаве 

обухвата увоз, складиштење и дистрибуцију вештачких ђубрива. Подносилац пријаве има 

следећа зависна друштва у Републици Србији: 

 

1. Агропродаја д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, ул. Милутина Миланковића бр.34, 

матични број 20235977, чији је једини члан Д.о.о. Промист Нови Сад са 100% удела. 

Претежна делатност зависног друштва је складиштење (шифра делатности: 5210); 

2. Храстовача д.о.о. Пожаревац, са седиштем у Пожаревцу, ул. Морвска бб, матични број 

17125893, у којем друштво Д.о.о. Промист Нови Сад има 50% учешћа у капиталу. Претежна 

делатност зависног друштва је гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица (шифра 

делатности: 0111); 

3. Премиер градња д.о.о. Суботица, са седиштем у Суботици, ул. Корзо бр.10б, матични број 

20363797, чији је једини члан друштво Д.о.о. Промист Нови Сад са 100% удела. Претежна 

делатност зависног друштва је изградња стамбених и нестамбених зграда (шифра 

делатности: 4120); 

4. Lintz d.o.o. Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, ул. Шафарикова бр.6, матични 

број:20391804, чији је једини члан друштво Д.о.о. Промист Нови Сад са 100% удела. 

Претежна делатност зависног друштва је делатност ресторана и покретних угоститељских 

објеката (шифра делатности: 5610). 

Осим наведених зависних друштава повезано лице подносиоца пријаве је и Ossid kapital d.o.o. 

Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, ул. Привредникова бр.6, матични број 20992298, чији је 

једини члан физичко лице Сања Петрић, супруга Небојше Петрића, јединог члана друштва 

Д.о.о. Промист Нови Сад. Претежна делатност повезаног друштва је куповина и продаја 

властитих некретнина (шифра делатности: 6810). Поред тога, Небојша Петрић је један од 

дванаест задругара у Општој земљорадничкој задрузи Сремски Карловци, са седиштем у улици 

Светозара Марковића бр.16, Сремски Карловци, матични број 08038864. Претежна делатност 

задруге је услужна делатност у гајењу усева и засада (шифра делатности: 0161). 

Према наводима у пријави, подносилац пријаве нема повезана друштва изван територије 

Републике Србије. 

Учесник предметне концентрације над којим се успоставља непосредна контрола је привредно 

друштво Челик а.д. Бачки Јарак, са седиштем на адреси Новосадска бб, Бачки Јарак, Република 

Србија, матични број 08059012 (у даљем тексту: циљно друштво). Претежна делатност друштва 

је производња металних конструкција и делова конструкција (шифра делатности 2511). Поред 

тога, привредно друштво је својим капацитетима у потпуности опремљено за послове изградње 

и покривања објеката великих димензија као што су спортске хале, тржни центри, производне 

хале, хладњаче итд. 
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Према подацима из пријаве, највећи акционари циљног друштва пре спровођења концентрације 

су: друштво Д.о.о. Промист Нови Сад, физичко лице Голубовић Миланко, физичко лице 

Луковић Михајло, друштво Биљни лекар д.о.о. и физичко лице Глигић Владимир. Остали 

акционари имају појединачна учешћа у капиталу мања од 1%. 

Према наводима у пријави, циљно друштво нема повезана друштва на територији Републике 

Србије и изван ње. 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ ове концентрације, Комисији је достављена Одлука Скупштине циљног 

друштва о повећању основног капитала од 22.02.2017. године, као и обавештење Централног 

регистра, депоа и клиринга хартија од вредности о регистрацији повећања капитала циљног 

друштва извршеној 7.04.2017. године, од 10.04.2017. године, издато Брокерско-дилерском 

друштву Momentum securities а.д. из Новог Сада, овлашћеном друштву од стране подносиоца 

пријаве. Комисији је достављен и извод из Централног регистра, депоа и клиринга хартија од 

вредности о структури капитала циљног друштва  на дан 18.04.2017. године. 

 

Предмет трансакције је продаја 40.010 комада акција циљног друштва, након чега ће 

подносилац пријаве стећи контролу над истим. 

 

Наиме, подносилац пријаве поседовао је 3.510 комада акција циљног друштва, што је износило 

24,33% акцијског капитала циљног друштва. Циљно друштво је на ванредној Скупштини 

одржаној дана 22.02.2017. године донело Одлуку о повећању основног капитала друштва 

издавањем II емисије акција, са роком уписа и уплате акција до 31.03.2017. године. Након 

реализованог уписа и уплате новоиздатих 36.500 комада акција од стране подносиоца пријаве, 

исти поседује 40.010 комада акција, појединачне номиналне вредности 1.000,00 динара, што 

представља 78,57% акцијског капитала циљног друштва, чиме је стекао непосредну контролу 

над овим друштвом. Новоиздате и уплаћене акције су уписане на власнички рачун хартија од 

вредности друштва Д.о.о. Промист Нови Сад који се води у Централном регистру, депоу и 

клирингу хартија од вредности Републике Србије, дана 07.04.2017. године. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2. Закона о заштити конкуренције(„Службени гласник РС“, број 51/09 и 

95/13), у даљем тексту: Закон.  

 

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 и циљног друштва оствареним на тржишту Републике Србије у 2016. 

години, проистиче да исти надмашују прописане износе остварених укупних годишњих 

прихода из члана 61. став 1. тачка 2. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве 

предметне концентрације Комисији.  

 

Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 2. Закона. 
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Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште производа 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 предложио је да се релевантно тржиште производа дефинише као тржиште 

пројектовања, производње и монтаже металних конструкција и делова конструкција. Комисија 

је прихватила дефиницију релевантног тржишта производа коју је предложио подносилац 

пријаве, имајући у виду стварну делатност циљног друштва. 

 

Производни програм циљног друштва чине производња челичних конструкција и делова 

конструкција, кровопокривачки и лимарски радови, производња металних производа за 

грађевинарство, хладно обликовање профила, производња трапезастих лимова, грађевинска 

браварија, груби грађевински радови, машинска обрада метала. Поред тога, друштво је својим 

капацитетима у потпуности опремљено за изградњу и покривање објеката великих димензија 

као што су: спортске и производне хале, тржни центри, хладњаче, силоси, сушаре, цевоводи, 

компресорске станице и др. Циљно друштво је специјализовано за извођење радова у области 

производње и монтаже делова и склопова металних конструкција и за пружање услуга обраде 

метала. 

 

Комисија сматра да је могућа, али да за оцену предметне концентрације није потребна ужа 

сегментација релевантног тржишта производа. Предметна концентрација неће имати 

негативног утицаја на конкуренцију на тржишту Републике Србије, јер подносилац пријаве и 

његова зависна друштва нису учесници на истом релевантном тржишту производа на којем 

делује циљно друштво. 

 

Наиме, подносилац пријаве своју пословну активност обавља на тржишту услуга увоза, 

складиштења и дистрибуције вештачких минералних ђубрива. Зависна друштва подносиоца 

пријаве такође нису присутна на дефинисаном релевантном тржишту производа. Друштво 

Агропродаја д.о.о. Београд је присутно на тржишту услуга складиштења; друштво Премиер 

градња д.о.о. Суботица на тржишту изградње стамбених и нестамбених објеката; друштво Lintz 

д.о.о. Нови Сад на тржишту пружања услуга у угоститељству (ресторани и покретни 

угоститељски објекти). 

 

Подносилац пријаве је предложио да се за потребе предметне концентрације релевантно 

географско тржиште дефинише као територија Републике Србије. Комисија је прихватила 

наведени предлог и у складу са својом надлежношћу, релевантно географско тржиште  

дефинисала као националну територију Републике Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је 

констатовала да подносилац пријаве, као ни његова зависна друштва, до спровођења предметне 

концентрације нису била присутна на дефинисаном релевантном тржишту производа на 

територији Републике Србије. Према наводима у пријави процењено тржишно учешће циљног 
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друштва у 2016. години износило је 3%. С обзиром да друштво Д.о.о. Промист Нови Сад није 

било присутно на тржишту пројектовања, производње и монтаже металних конструкција и 

делова конструкција  у Републици Србији, подносилац пријаве предметном концентрацијом 

стећи ће постојећи тржишни удео и положај друштва Челик а.д. Бачки Јарак. На основу 

изложеног, Комисија оцењује да између учесника концентрације на тржишту Републике Србије 

неће доћи до хоризонталног преклапања нити до промене тржишне структуре на тржишту 

пројектовања, производње и монтаже металних конструкција и делова конструкција .  

 

Имајући у виду делатност циљног друштва и друштва Премиер градња д.о.о. Суботица 

(зависног друштва подносиоца пријаве), постоји могућност евентуалних вертикалних ефеката 

ове концентрације. Међутим, на основу достављене документације  о пословању за 2016. 

годину, током које друштво Премиер градња д.о.о. Суботица није имало пословне приходе из 

своје основне делатаности (изградња стамбених и нестамбених зграда), Комисија је оценила да 

предметна концентрација неће изазвати било какве вертикалне ефекте. 

 

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  


