
 

 

 

 

 

 

 
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. 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 6/0-02-439/2017-1, коју је дана 12. јуна 2017. 

године поднело привредно друштво GetBack S.A, са регистрованим седиштем на 

адреси Vroclav, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Vroclav, Пољска, преко 

пуномоћника адвоката Тијане Којовић из адвокатске канцеларије BDK Advokati AOD, 

ул. Мајке Јевросиме 23, Београд, дана 12. јула 2017. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

I     ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем контроле од стране друштва GetBack S.A, са регистрованим 

седиштем на адреси Vroclav, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Vroclav, Пољска, 

регистрованог под регистарским бројем 0000413997, над друштвом EGB Investments 

S.A, са регистрованим седиштем на адреси Bidgošč, ul. Kraszewskiego 1, 85-240 

Bidgošč, Пољска, регистрованог под регистарским бројем 0000065491, до које долази 

на основу уговорног преузимања 99,38% акција у капиталу друштва EGB Investments 

S.A.  

 

II    УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве извршио уплату износа од 3.060.880,00 

(тримилионашездесетхиљадаосамстотинаосамдесет и 00/100) динара,  дана 13. јуна 

2017. године, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописан 

износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

  

            Привредно друштво GetBack S.A, са регистрованим седиштем на адреси 

Vroclav, ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Vroclav, Пољска, регистровано под 

  
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-439/2017-6 

Датум: 12. јул 2017. године 

Б е о г р а д 
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регистарским бројем 0000413997, (у даљем тексту: подносилац пријаве или GetBack), 

поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 12. јуна 

2017. године, преко пуномоћника адвоката Тијане Којовић из адвокатске канцеларије 

BDK Advokati AOD, ул. Мајке Јевросиме 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-

02-439/2017-1. 

           Увидом у достављену документацију и допуну од 03. јула 2017. године, 

Комисија је утврдила да је поднета пријава 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. Саставни део пријаве 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. 

 

  На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон), 

подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту одређених података 

садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација 

података чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог 

захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.  

 

1. Учесници у концентрацији  

 

          Друштво GetBack је основано 2012. године и припада GetBack Групи друштава. 

Основна делатност GetBack Групе јесте трговина потраживањима. Пословни модел 

GetBack Групе изграђен је на следећим стубовима: куповина портфолија потраживања 

за сопствени рачун, управљање инвестиционим портфолијама укључујући 

потраживања од средстава трећих лица и пружање услуга за прикупљање потраживања 

по основу ангажовања других субјеката. GetBack Група обавља своје пословне 

активности у Румунији и Пољској. У Румунији GetBack Група нуди услуге наплате 

потраживања преко привредног друштва GetBack Recovery Srl. Поред трговине 

потраживањима GetBack Група, преко друштва Neum Pretium sp. z o.o, нуди зајмове за 

отплату потраживања корисницима чије дугове наплаћује GetBack.  

 

          GetBack је под заједничком контролом Abris Групе и три физичка лица: G. 

Kakolweski, G. Trybuchowski и G. Brysik. Подносилац пријаве има три повезана 

привредна друштва (која припадају Abris Групи)  регистрована у Републици Србији:  

- Patent Co. Preduzeće za proizvodnju usluge i promet d.o.o. Mišićevo, са 

регистрованим седиштем на адреси Владе Ћетковића 1а, Мишићево, Суботица, 

регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08829675. 

Друштво је активно у производњи хране за домаће животиње (шифра: 1091). 

Patent Co. производи широк асортиман производа високог квалитета, који се 

извозе у преко 25 земаља широм света. Асортиман производа Patent Co. 

укључује смесе за стоку, концентрате на бази протеина, минерале, као и 

високо квалитетне адитиве. 

- Društvo za proizvodnju, promet i inženjering Kopernikus technology d.o.o. 

Beograd (Novi Beograd), са регистрованим седиштем на адреси Јурија Гагарина 

206, Београд, регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним 

бројем 17202057. Претежна делатност друштва обухвата услуге кабловске 

телекомуникације (шифра:6110). Kopernikus technology нуди услуге 

широкопојасног приступа интернету и кабловске телевизије. 



3 

- D.o.o. Greentech preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Novi Sad, са 

регистрованим седиштем на адреси Булевар Краља Петра 17, Нови Сад, 

регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20057696. 

Претежна делатност друштва је поновна употреба разврстаних материјала 

(шифра: 3832). Друштво Greentech је активно у рециклажи свих главних 

токова отпада, укључујући PET, електронски и електрични отпад (WEEE), 

стакла и батерије.  

 

           Сва зависна друштва стицаоца контроле, над којима има непосредну или 

посредну, појединачну или заједничку контролу, без обзира на државу оснивања и 

седишта, третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона. 

 

          Поред поменутих зависних друштава, Abris Група је индиректно присутна у 

Србији кроз продају коју поједине њене компаније, са седиштем ван Србије, остварују 

у Републици Србији.  

 

          Циљно друштво у предметној трансакцији је акционарско друштво EGB 

Investments S.A, са регистрованим седиштем на адреси Bidgošč, ul. Kraszewskiego 1, 85-

240 Bidgošč, Пољска, регистровано под регистарским бројем 0000065491 (у даљем 

тексту: циљно друштво), чија претежна делатност такође обухвата наплату 

потраживања. Група EGB Investments наплаћује потраживања по налогу клијената из 

финансијског сектора и управља потраживањима осигуравајућих фондова. EGB 

Investments S.A има неколико зависних друштава која су активна у области управљања 

хипотекарних потраживања, куповине некретнина у поступцима извршења, као и 

пружања правне подршке превасходно привредним друштвима и клијентима EGB 

Investments групе.  

 

          Циљно друштво није присутно у Републици Србији.  

 

         

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

          Пријава је поднета након што је 30. маја 2017. године потписан Обавезујући 

уговор о продаји акција између друштва GetBack, као стицаоца и Altus Funds односно 

следећих инвестиционих фондова:  

 

1. ALTUS Alternative Investments Fundusz Inwestycyjny Zamknięty поступајући у 

име Altus Subfundusz Private Equity (регистрованог у регистру 

инвестиционих фондова Пољске под бројем RFI 486),  

2. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty поступајући 

у име Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego oraz Altus 

Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynków Zagranicznych (регистрованог у 

регистру инвестиционих фондова Пољске под бројем RFI 487),  

3. ALTUS ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

Rynku Polskiego 2 (регистрованог у регистру инвестиционих фондова 

Пољске под бројем RFI 757),  

4. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywnej Alokacji Spółek 

Dywidendowych (регистрованог у регистру инвестиционих фондова Пољске 

под бројем RFI 837); 
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5. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy поступајући у име ALTUS 

Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy, ALTUS Subfundusz 

Optymalnego Wzrostu i ALTUS Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku 

Polskiego (регистрованог у регистру инвестиционих фондова Пољске под 

бројем RFI 757 RFI 793); 

6. Raiffeisen Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty поступајући у име 

Subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (регистрованог у регистру 

инвестиционих фондова Пољске под бројем RFI 757 RFI 990); 

7. ALTUS Absolutnej Stopy Zwrotu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynków 

Zagranicznych 2 (регистрованог у регистру инвестиционих фондова Пољске 

под бројем RFI 959); 

8. ALTUS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Globalnych (регистрованог у 

регистру инвестиционих фондова Пољске под бројем RFI 1131); 

9. ALTUS 15 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (регистрованог у регистру 

инвестиционих фондова Пољске под бројем RFI 599); 

10. ALTUS 9 Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym (регистрованог у регистру 

инвестиционих фондова Пољске под бројем RFI 596); 

11. SKOK Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty поступајући у име Subfundusz 

SKOK Etyczny 2 (регистрованог у регистру инвестиционих фондова Пољске 

под бројем RFI 426); и 

12. ALTUS 33 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (регистрованог у регистру 

инвестиционих фондова Пољске под бројем RFI 974), 

 

организованих у складу са правом Пољске, као продавца, на основу којег ће 

подносилац пријаве стећи 99,38% учешћа у капиталу, а тиме и непосредну појединачну 

контролу над циљним друштвом и посредну контролу над повезаним друштвима 

циљног друштва односно над (i) EGB Nieruchomości sp. z o.o, са седиштем у Bidgošč 

(Пољска); (ii) Kancelaria Prawna EGB Bartłomiej Świderski sp.k, са седиштем у 

Vroclav (Пољска); (iii) EGB Wierzytelności 2 NSFIZ, са регистрованим седиштем у 

Варшави (Пољска), и (iv) ALTUS 49 FIZ, са регистрованим седиштем у Варшави 

(Пољска) (у даљем тексту: EGB Investments група). Разлог за спровођење 

концентрације јесте побољшање услова рада EGB Investments групе, поготово 

побољшање ефикасности процеса наплате потраживања и смањење оперативних 

трошкова.  

3. 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 2016. години, Комисија је утврдила да је 

подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход 

учесника у концентрацији у 2016. години вишеструко већи од износа који су 

прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације.  

 

4. 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 
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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 сматра да за потребе предметне трансакције није 

неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа имајући у виду да, без 

обзира на усвојену дефиницију, предметна концентрација неће имати негативног 

утицаја на конкуренцију у Србији, с обзиром да циљнo друштво уопште није активно 

на тржишту Републике Србије. Ипак, у циљу достављања потпуних информација, 

подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта производа, 

предложио тржиште на којем је циљно друшво активно у Пољској, а то је тржиште 

потраживања дефинисано у широком смислу. Тржиште потраживања се може додатно 

сегментирати на тржиште трговине потраживањима, што укључује куповину 

потраживања за свој рачун и управљање потраживањима, најчешће кроз одговарајуће 

фондове, и тржиште услуга за наплату потраживања на основу провизије. У случају 

трговине потраживањима, привредна друштва која послују на тржишту потраживања 

могу слободно да изаберу стратегију и начин наплате потраживања, док у случају 

наплате потраживања на основу провизије, стратегију за наплату потраживања у 

сваком случају мора да одобри клијент. У складу са претходно изнетим, подносилац 

пријаве предлаже да се, за сврху оцене предметне трансакције, релевантно тржиште 

дефинише као тржиште услуга за наплату потраживања на основу провизије и 

тржиште трговине потраживањима.  

 

            Комисија је, полазећи од прописа који регулишу ову област, релевантно 

тржиште дефинисала као тржиште послова из области факторинга. Факторинг је 

финансијска услуга купопродаје постојећег недоспелог или будућег краткорочног 

новчаног потраживања, насталог по основу уговора о продаји робе или пружања услуга 

у земљи и иностранству. Предмет факторинга може бити свако постојеће недоспело 

или будуће, цело или делимично, краткорочно новчано потраживање које је настало по 

основу уговора о продаји робе или пружања услуга, закљученог између правних лица и 

предузетника.  

 

            У погледу дефинисања релевантног географског тржишта подносилац пријаве је 

предложио да се исто дефинише као територија Републике Србије. Комисија је, 

полазећи од критеријума за дефинисање релевантног географског тржишта, 

прихватила предложену дефиницију, што је у складу са надлежношћу Комисије, која 

ефекте концентрација процењује на тржишту Републике Србије.            

        

    

5. Оцена ефеката концентрације 

 

         Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу података које је доставио подносилац пријаве, закључила да 

концентрација неће утицати на промену тржишне структуре и на конкуренцију у 

Републици Србији, јер се ради о екстратериторијалној концентрацији која нема 

негативан утицај на конкуренцију на тржишту Републике Србије. Ефекти ове 

концентрације се не испољавају на тржишту Републике Србије, јер ни један од 

учесника предметне екстратериторијалне концентрације није присутан на утврђеном 
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релевантном тржишту, при чему циљно друштво нема било какав облик присутности у 

Србији. Сходно наведеном, не постоје хоризонтална преклапања, као ни вертикалне 

везе између учесника концентрације на релевантном тржишту.  

 

          На основу претходно изнетог, Комисија закључује да реализација предметне 

концентрације неће имати негативне ефекте на релевантном тржишту. У складу са тим, 

оцењено је да спровођење пријављене концентрације неће довести до спречавања, 

ограничавања или нарушавања конкуренције у Републици Србији или њеном делу, а 

нарочито до стварања или јачања доминантног положаја, чиме су се стекли услови да 

Комисија донесе одлуку о одобравању предметне концентрације, 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. 

 

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 

                                                                     

 

 


