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  Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у  

распону који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 

            

                                                    

  

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника Комисије бр. 1/0-

06-165/2017-10 од 02. 06. 2017. године, 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 49/2011), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-

345/2017-1, коју је поднело привредно друштво HNA Innovation Finance Group Co., Limited, са 

седиштем на адреси Room 2103, Futura Plaza, 111 How Ming Street, Kwun Tong, Хонг Конг, које 

заступа пуномоћник адвокат Данијел Стевановић из Моравчевић Војновић & Партнери ОАД, 

из Београда, ул. Добрачина бр. 15, дана 25. септембра 2017. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

стицањем појединачне контроле привредног друштва HNA Innovation Finance Group Co. 

Limited, са седиштем на адреси Room 2103, Futura Plaza, 111 How Ming Street, Kwun Tong, Хонг 

Конг, број сертификата 67200596-000-01-17-8, над друштвом Celtico Limited, са седиштем на 

адреси 22 Grenville Street, St Helier, JE4 8PX, Џерзи, регистрованим у Регистру привредних 

друштава Џерси Каналских острва, под регистрационим бројем 122139, које ће променити 

назив у HG Storage International Limited и постати порески резидент у Хонг Конгу, до које 

концентрације долази куповином 51% обичних акција.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације HNA Innovation Finance Group Co. 

Limited, са седиштем на адреси Room 2103, Futura Plaza, 111 How Ming Street, Kwun Tong, Хонг 

Конг, у целости извршило своју обавезу плаћања прописаног износа за издавање овог решења, 

тако што је дана 20. априла 2017. године уплатило износ од 3.090.727,50 РСД (словима: 

тримилионадеведесетхиљадаседамстодвадесетседам динара и педесет пара), на рачун Комисије 

за заштиту конкуренције, што представља динарску противвредност 25.000,00 ЕУР по средњем 

курсу Народне банке Србије на дан уплате.  

 

Образложење 
 

Привредна друштва HNA Innovation Finance Group Co. Limited, Хонг Конг, и Glencore Plc, 

Џерси Каналска острва, поднела су дана 20. априла 2017. године преко пуномоћника пријаву 

концентрације која ће настати стицањем заједничке контроле над друштвом HG Storage 

International Limited, Џерзи Каналска острва, тако што ће HNA Innovation Finance Group Co. 

купити 51% обичних акција а дотадашњи једини власник, Glencore Plc, задржати преосталих 
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49% акција. Подносиоци пријаве су предложили да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) одлучи и одобри исту у скраћеном поступку. С обзиром да поднета пријава 

није садржала све податке у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“ бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и Уредбом о садржини и начину подношења 

пријаве концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/2016, у даљем тексту: Уредба) потребне 

за одлуку, и с обзиром да су преговори учесника концентрације око коначног прецизирања 

одређених аспеката трансакције, били још увек у току, подносиоци пријаве су преко 

пуномоћника, исту допунили у више наврата, уз истовремено подношење захтева за продужење 

рока за допуну пријаве, и то поднесцима од 10. 05. 2017. год., 02. 06. 2017. год., 26. 06. 2017. 

год., 20. 07. 2017. год., 15. и 30. 08. 2017. год. и коначно 07. и 21. 09. 2017. године. Поднеском 

од 21. 09. 2017. године, Glencore Plc је навео да се повлачи као подносилац пријаве, с обзиром 

да су преговори резултирали променом структуре трансакције и то тако што ће предметном 

концентрацијом HNA Innovation Finance Group Co стећи појединачну контролу над циљним 

друштвом. У поднеску од 21. 09. 2017. године такође је наведено да све поднеске који се односе 

на предложену трансакцију треба сматрати поднесцима HNA Innovation Finance Group Co.  

 

Комисија је размотрила поднету пријаву са прилозима, као и напред наведене допуне пријаве, 

те је закључио да треба одлучити као у диспозитиву овог решења из разлога који ће даље бити 

образложени.  

 

Увидом у достављену документацију након извршених допуна предметне пријаве, Комисија је 

утврдила да је пријава потпуна и поднета у складу са Законом и са чл. 3. Уредбе о садржини и 

начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/2016). Увидом у 

изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, овде учесника концентрације, у 

њихове финансијске извештаје, као и у друге достављене доказе, утврђено је следеће. 

 

Учесници концентрације 

 

Учесник концентрације, HNA Innovation Finance Group Co. Limited (у даљем тексту: 

подносилац пријаве или HNA), је привредно друштво основано у Хонг Конгу, које се бави 

разним финансијским и инвестиционим активностима, укључујући консултације и кредитно 

осигурање. Према Потврди о регистрацији пословања, има статус корпоративног тела, са 

бројем сертификата 67200596-000-01-17-8. Послује у оквиру HNA групе друштава, којa je у 

већинском власништву и под искључивом контролом друштва HNA Group (International) Co. 

Ltd., основаног у Хонг Конгу, са седиштем на адреси 26/F, Three Pacific Place, 1 Queens Road 

East Hong Kong. HNA група је кинески конгломерат, који има активности у сектору авијације, 

холдинг друштава за некретнине, капиталне и финансијске услуге, као и у сектору туризма, 

технологије и логистике. У Србији је присутна преко својих зависних друштава: 

- SR Technics Services doo Beograd, са седиштем у Београду, на адреси Омладинских 

бригада 90Г, регистровано је у Агенцији за привредне регистре (АПР) под матичним 

бројем 21093084, регистрована делатност „Комбиноване канцеларијско-

административне услуге“, шифра делатности: 8211. Власник 100% удела је друштво SR 

Technics Switzerland, koje обезбеђује техничка решења за авионе, и у својој понуди има 

услуге одржавања, поправке и сервисирања путничких авиона. Према наводима у 

пријави, српско друштво је заједнички сервисни центар, који пружа широк спектар 

административне подршке за SR Technics групу, примера ради услуге људских ресурса, 

рачуноводства, инжењеринга и ИТ подршке.  

- Ingram Micro doo Beograd, са седиштем у Београду, на адреси Тошин бунар 272В, 

регистровано је у Агенцији за привредне регистре (АПР) под матичним бројем 

17493850, регистрована делатност „ Остале услуге информационе технологије“, шифра 

делатности: 6209. Друштво се бави велепродајом ИТ производа и услуга, и пружа услуге 

дистрибуције и логистике за производе информационе технологије и друге електронске 

производе. Ради се о услугама као што су центри података (на пример сервери, 
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складишта и системи подршке), RRC Облак, баркод и RFID (на пример скенери, 

штампачи картица итд.), мобилни системи, умрежавање рачунара и телекомуникације 

(на пример рутери, ИП телефонија итд.), безбедност података, бизнис софтвер (на 

пример складиштење података, управљање услугама итд.). 

Према наводима у пријави, HNA група у Србији не пружа услуге складиштења нафтних 

производа и услуга логистике, на које се односи предметна трансакција.  

 

Светски приход HNA групе у 2016. години износио је [...] евра, а у Србији [...] евра у 2015. 

години. Тренутно не располажу подацима о оствареним приходима у Србији у 2016. години, 

али очекује се да је приход на сличном нивоу као и у 2015. години. Као прилог је достављен 

списак главних зависних друштава и улагања HNA групе са навођењем њихове пословне 

делатности. Сва зависна друштва ове групе се, у смислу члана 5. Закона, третирају као један 

учесник на тржишту.  

 

Друштво са ограниченом одговорношћу Glencore Plc (у даљем тексту: Glencore), које задржава 

49% акција у циљном друштву, основано је у Џерзију, и уписано у Привредни регистар 

друштава која су основана у Џерзију под матичним бројем 107710, са седиштем на адреси 

Queensway House, Hilgrove Street, St Helier, JE1 1ES, и са централом у Швајцарској у Бару. 

Његове обичне акције су листиране на главном тржишту Лондонске берзе (LSE), и секундарно 

су листиране на берзи Хонг Конга (HKEx) и Јоханесзбурга (JSE). Акционарска структура 

приказана је у годишњим извештајима, а у извештају за 2016. годину, највећи акционар био је 

Qatar Holding L.L:C. са приближно 8,49% акција. У смислу закона, Glencore није под контролом 

ниједног правног или физичког лица. Пословне активности Glencore-а су организоване у три 

сегмента: енергетски производи (нафта и угаљ који обухватају улагања у ископавање угља и 

производње нафте, бродове у лукама и објекте за складиштење, при чему приход из овог 

сегмента чини приближно 50% укупног прихода у 2016. години); метали и минерали ( бакар, 

цинк, никл, легуре гвожђа, корунд/руда алуминијум и гвожђа, при чему приход из овог 

сегмента чини приближно 37% укупног прихода у 2016. години); и пољопривредни производи 

(производња и продаја житарица, махунарки, пиринча, уљарица, памука, шећера, протеинске 

каше и био горива, при чему приход из овог сегмента чини приближно 13% укупног прихода у 

2016. години). У Србији је присутно преко својих зависних друштава: 

- Glencore SRB d.o.o. Novi Sad, са седиштем у Новом Саду, на адреси Народног фронта 

55а, регистровано је у Агенцији за привредне регистре (АПР) под матичним бројем 

20740515, регистрована делатност „Трговина на велико житом, сировим дуваном и 

храном за животиње“, шифра делатности: 4621, и 

- Granolis d.o.o. Novi Sad, са седиштем у Новом Саду, на адреси Народног фронта 55а, 

регистровано је у Агенцији за привредне регистре (АПР) под матичним бројем 

20795786, регистрована делатност „Складиштење“, шифра делатности: 5210. 

Према наводима у пријави, делатност Glencore-а у Србији обухвата трговину на велико 

житарицама (јечам, кукуруз и пшеница) и уљарицама, али не пружа услуге складиштења 

нафтних производа и услуга логистике, на које се односи предметна трансакција.  

 

Учесник концентрације, новоосновано друштво Celtico Limited (у даљем тексту: Celtico), 

регистровано је у Регистру привредних друштава Џерзи Каналских острва, под регистрационим 

бројем 122139. Тренутно је у власништву и под појединачном контролом [...], зависног друштва 

Glencore-а. Пре завршетка трансакције, друштво ће променити назив у HG Storage International 

Limited (у даљем тексту: HG Storage) и постаће порески резидент у Хонг Конгу. Интерном 

реорганизацијом, Glencore ће интегрисати своје тренутне уделе у својим (постојећим) зависним 

друштвима и средства за складиштење нафтних производа и сродне услуге логистике, у циљно 

друштво Celtico. У том смислу, циљно друштво у предметној концентрацији је друштво Celtico, 

убудуће под називом HG Storage, као једино холдинг друштво за Glencore-ов глобални 

портфолио пословања за пружање услуга складиштења нафтних производа и сродних услуга 
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логистике. Активности циљног друштва се могу поделити у два производна сектора и 

окончањем трансакције, обухватиће следеће: 

- складиштење и логистика, на које се односи већина активности. Друштво поседује [...] и 

то: [...]; 

- дистрибуција, која обухвата, како је наведено у пријави, [...]. [...].  

 

Према наводима у пријави, циљно друштво нема активности, средства нити зависна друштва у 

Србији, као ни добављаче, купце, а сходно томе, ни приход остварен у Србији.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Акт о концентрацији и правни основ предметне трансакције је Уговор о купопродаји акција, 

закључен 31. марта 2017. године, између [...]. О интерној реорганизацији коју ће пре окончања 

трансакције спровести  Glencore, претходно је било речи у тексту овог Образложења. У складу 

са напред наведеним Уговором о купопродаји акција, HNA ће стећи 51% акција, док ће 

Glencore задржати 49% акција. [...], биће закључен Акционарски уговор који ће регулисати [...]. 

Према наводима у пријави, [...] уговорена структура корпоративног управљања ће омогућити 

искључиву, појединачну контролу друштва HNA над циљним друштвом. [...]. С обзиром да се 

односи на [...]. 

  

Са становишта Glencore-а, предметна концентрација ће му омогућити да развије своје глобално 

пословање складиштења нафтних производа и логистику са HNA, као инвеститором који је 

добро позициониран на азијском тржишту. Очекује се да HNA увећа дугорочну вредност за све 

акционаре.  

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу чл. 

17. ст. 1. тач. 2. Закона. Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве 

концентрације у смислу чл. 61. ст. 1. тач. 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о 

приходима и у финансијске извештаје учесника концентрације. Пријава је поднета 

благовремено у складу са чланом 63. став 1. тачка 1. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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 сматра да се предложена трансакција односи на тржиште складиштења 

нафтних производа у цистернама, које је по обиму национално или под-национално. У пракси 

Европске комисије (ЕК) дефинисана су посебна релевантна тржишта производа за складиштење 

сирове нафте, нафтних производа, гаса, хемикалија и уља, услед различитих техничких 

спецификација и комерцијалних аспеката који су потребни за ове различите врсте производа 

(нпр.COMP/M.6644 APG/PGGM/Challenger LBC Terminals; COMP/M.4532 Lukoil/ConocoPhillips 

итд). Приликом разматрања тржишта  складиштења нафтних производа, ЕК није сматрала да је 

неопходно извршити даљу поделу према функцији или врсти предметног резервоара 

(COMP/M.6525 SESA/DISA/SAE/JVСТАВ 29). У пракси ЕК разматрани су различити аспекти и 

питања везана за могућност даље поделе тржишта складиштења, на пример према 
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капацитетима, међутим, подносилац пријаве сматра да питање даље поделе тржишта није 

релевантно за оцену предложене трансакције у Србији, јер се јасно може закључити да неће 

имати утицај на конкуренцију у Србији, без обзира на дефиницију тржишта. Са географског 

становишта, ЕК обично дефинише тржиште складиштења нафтних производа упућивањем на 

обално подручје где се налази терминал и придружено залеђе (нпр. у предмету COMP/M.6644 

APG/PGGM/Challenger LBC Terminals дефинисано је као подручје Амстердам – Ротердам – 

Антверпен), или као национална територија (нпр. COMP/M.4532 Lukoil/ConocoPhillips).  

 

О пословним активностима и присуству учесника концентрације на тржишту Србије, већ је 

било речи претходно у тексту овог Образложења. Што се тиче делатности складиштења 

нафтних производа у Србији, привредни субјекти који обављају делатност складиштења нафте, 

деривата нафте и биогорива као и привредни субјекти који обављају делатност трговине 

нафтом, дериватима нафте, биогоривима и компримованим гасом морају поседовати 

одговарајућу лиценцу за обављање енергетске делатности. Лиценца се издаје посебно за 

складиштење нафте, деривата нафте и биогорива, трговину нафтом, дериватима нафте, 

биогоривима и компримованим природним гасом (тзв. трговина на велико) и трговину на мало 

дериватима нафте (станице за снабдевање горивом моторних возила). У смислу Закона о 

енергетици („Службени гласник РС“ бр. 57/11 и 80/11-испр.) и Правилника о условима у 

погледу стручног кадра и начину издавања и одузимања лиценце за обављање енергетских 

делатности („Службени гласник РС“ бр. 117/05, 40/06, 44/06 и 44/10), Агенција за енергетику 

Републике Србије издаје лиценце за обављање енергетске делатности. За издавање појединих 

лиценци односно за обављање делатности, неопходно је да буду испуњени прописани 

различити технички услови, услови у погледу запослених итд. Складиштење нафте, деривата 

нафте и биогорива подразумева поседовање резервоарских капацитета за вршење услуга 

складиштења трећим лицима.  

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од стварне 

делатности учесника концентрације и нарочито циљног друштва, Комисија је у конкретном 

случају дефинисала релевантно тржиште производа као тржиште складиштења нафтних 

производа. Релевентно географско тржиште је дефинисано као територија Србије, у складу са 

чл. 6. ст. 3. у вези чл. 2. Закона. У конкретном случају и за оцену предметне концентрације, 

даље сегментирање релевантног тржишта производа није неопходно, имајући у виду тренутно 

присуство учесника концентрације у Србији и процену утицаја спровођења ове концентрације 

на тржиште Републике Србије.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

У вези оцене ефеката, у пријави је наведено да предложена трансакција неће довести ни до 

каквих хоризонталних нити вертикалних преклапања између активности учесника 

концентрације у Србији, с обзиром да у Србији немају активности у вези са складиштењем 

нафтних производа у цистернама. У Србији HNA има активности у вези одржавања авиона и 

активности у вези дистрибуције ИТ производа, а Glencore има активности само у вези 

пољопривреде. Стога, подносилац пријаве сматра да предложена трансакција неће имати утицај 

на конкуренцију у Србији, а поготово неће довести до ограничавања, нарушавања или 

спречавања конкуренције.  

 

Из утврђеног чињеничног стања и нарочито, али не искључиво, из чињеничних навода да 

учесници у концентрацији нису присутни на утврђеном релевантном тржишту производа у 

Србији, произлази да предметна концентрација неће имати негативне ефекте на конкуренцију 

на утврђеном релевантном тржишту. Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у 

пријави, закључено је да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену 

дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог разлога, одлучено је као у ставу првом 

изреке овог решења.  
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Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона о заштити конкуренције као и 

чл. 2. ст. 1. тач. 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 и против њега се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема 

решења. 

За  подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о 

судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. закон, 

9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015).  

 

 

П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

                                                                        

       Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије 

 


