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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштрите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

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 49/2011), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-642/2017-1, 

од 6. октобра 2017. године, коју је поднело привредно друштво „Orbico trgovina 

i usluge“ d.о.о. Beograd, са седиштем на адреси Партизанске авијације бр. 4, 

Београд-Нови Београд, кога заступа пуномоћник адвокат Милорад Ђорђевића из 

Београда, улица Његошева бр. 31/V, дана 7. децембра 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 привредног друштва 

„NAVO Orbico“ d.о.о. са седиштем на адреси Oswiecimska 51, Tychy, Република 

Пољска, матични број KRS 0000046562, над целокупним пословањем 

привредног друштва „F.H.U. Libra“, са седиштем на адреси Hutnicza 34, Gdynia, 

Република Пољска, матични број KRS 0000446138, у области дистрибуције 

лиценцираних играчака у Пољској. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве извршио уплату износа од 

25.000,00 (двадесетпетхиљада) евра, дана 17. новембра 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 „Orbico trgovina i usluge“ d.o.o. Beograd са седиштем 

на адреси Партизанске авијације бр. 4, Београд-Нови Београд, Република 

Србија, матични број: 20410060 (у даљем тексту: Orbico Србија, подносилац 

пријаве), поднело je Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

         Број:6/0-02-642/2017-9 

Датум: 7. децембар 2017 године 

        Б е о г р а д 
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Комисија) дана 6. октобра 2017. године пријаву концентрације број: 6/0-02-

642/2017-1 (у даљем тексту: пријава) која настаје стицањем контроле од стране 

друштва „NAVO Orbico“ d.о.о. са седиштем на адреси Oswiecimska 51, Tychy, 

Република Пољска, матични број KRS 0000046562 (у даљем тексту: NAVO 

Orbico или купац), над целокупним пословањем друштва „F.H.U. Libra“ , са 

седиштем на адреси Hutnicza 34, Gdynia, Република Пољска, матични број KRS 

0000446138 (у даљем тексту: Libra) у области дистрибуције лиценцитаних 

играчака, до које долази куповином целокупног лагера лиценцираних играчака 

од друштва Libra. Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Милорада 

Ђорђевића из Београда, улица Његошева бр. 31/V. 

 

Допунама пријаве од 9. и 21. новембра 2017. године и 1. децембра 2017. 

године, пријава је комплетирана у свим својим деловима и на тај начин 

усаглашена са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), 

чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку испитивања 

пријављене концентрације. Подносилац пријаве је благовремено и у целости 

уплатио прописани износ таксе за издавање акта Комисији, што је констатовано 

у ставу II диспозитива. 

 

По поднетом захтеву за заштиту података у смислу чл. 45. Закона о 

заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем 

тексту: Закон), одлучено је посебним закључком. 

 

Увидом у достављену документацију учесника концентрације, увидом у 

изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, овде учесника 

концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у друге доказе, утврђено 

је следеће. 

 

Учесници концентрације  

 

Непосредни стицалац контроле у предметној трнсакцији је друштво 

NAVO Orbico из Пољске, које послује у саставу друштва Оrbico d.o.o. из 

Хрватске које је једини акционар овог друштва. Друштво NAVO Orbico бави се 

трговином на велико, односно дистрибуцијом познатих светских брендова, који 

покривају широк спектар производа као што су: препарати за негу тела, 

козметика, хемикалије за домаћинство, прехрамбени производи, мали уређаји за 

домаћинство, професионална хемија, (HoReCa канал), играчке и др.  

 

Матично друштво истоимене групе друштава, Orbico d.o.o. из Хрватске, 

бави се велетрговином и заступник је већег броја брендова за дистрибуцију на 

подручју Републике Хрватске. Заједно са зависним друштвима чини Orbico 

групу. Према сопственим наводима ова група сарађује са преко 70 добављача и 

значајан је дистрибутер великог броја (преко 500), глобално заступљених 

робних марки врхунског квалитета, које обухватају широк асортиман 

производа, као што су фармацеутски производи, производи за негу и лепоту, 

играчке, текстилни производи, електрични уређаји, цигарете, моторна уља и 

други производи. Група запошљава око 5.500 радника који послују у 19 земаља, 

имеђу осталог у Хрватској, Бугарској, Пољској, Словенији, Босни и 

Херцеговини, Мађарској, Немачкој, Молдавији, Србији, Румунији, Чешкој, 
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Аустрији и др. Orbico има једног оснивача и власника и то је физичко лице 

Бранко Роглић, који је и председник Orbico групе.  

 

Orbico група у Републици Србији присутна је преко једног потпуно 

зависног друштва „Orbico trgovina i usluge“ (у даљем тексту: Orbico Србија) које 

је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 

20410060, а његову делатност чини трговина на велико чврстим, течним и 

гасовитим горивима и сличним производима (шифра делатности: 6471). Једини 

оснивач и власник овог домаћег друштва је хрватско друштво „Orbico“ d.o.o., 

матични број 080234144.  

 

Друштво Orbico Србија има огранке у Београду, са регистрованом 

делатношћу: трговина на мало козметичким и тоалетним производима у 

специјализованим продавницама – (шифра делатности: 4775), у Новом Саду, са 

регистрованом делатношћу: трговина на велико чврстим, течним и гасовитим 

горивима и сличним производима – (шифра делатности: 4671) и у Инђији, са 

регистрованом делатношћу: складиштење – (шифра делатности: 5210). У свом 

пословању друштво Orbico Србија нуди потпуна и свеобухватна пословна 

решења за продају и дистрибуцију, логистичке услуге, маркетинг и услуге 

управљања робним маркама за велики број производа из асортимана Orbico 

групе. 

 

Orbico група у складу са чланом 5. Закона представља једног учесника на 

тржишту. 

 

Циљно пословање је тренутно под контролом друштва „F.H.U. Libra“ са 

седиштем у Gdynia, Република Пољска, регистровано у надлежном регистру под 

бр. КРS 0000446138. „F.H.U. Libra“ је командитно друштво чији су оснивачи и 

чланови физичка лица Marek Sobieski, Józef Jadach, Roman Gajezewski са 

ограниченом одговорношћу и друштво „F.H.U. Libra“ d.o.o. (spółka z ograniczona 

odpowiedzialnościa) као члан који одговара неограничено солидарно, и чији 

чланови су физичка лица Małgorzata Lal-Sobieska и Józef Jadach. Циљно 

пословање бави сe дистрибуцијим лиценцираних играчака супермаркетима, 

хипермаркетима, електромаркетима, а врши и продају преко свог веб сајта само 

на тржишту Пољске. Libra није присутно и не остварује приходе у Републици 

Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији  

 

Предметна трансакција се односи на куповину од стране NAVO Orbico 

пословања Libre у Пољској. Концентрација се заснива на Уговору о условној 

куповини имовине који су 22. септембра 2017. године закључили NAVO Orbico 

и Libra, као и Libra d.o.o. и физичко лице Józef Jadach (према којима се 

установљава клаузула забране конкуренције). На oснову Уговора NAVO Orbico 

планира да преузме пословање Libre у области дистрибуције лиценцираних 

играчака. (у даљем тексту Пословање). 

 

[...] Предметним уговором NAVO Orbico се обавезује да преузме 18 

запослених који су радили на пословима дистрибуције лиценцних играчака. 

Након спровођења трансакција ће омогућити да NAVO Orbico односно Orbico 
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група буде активнија на тржишту велепродаје лиценцираних играчака у 

Републици Пољској.  

 

Услов за реализацију предметне трансакције је одобрење 

антимонополских тела Републике Србије и Републике Македоније, након чега 

ће непосредни учесници коннцентрације закључити посебан уговор о куповини 

и продаји имовине. 

 

Комисија је наведени Уговор о условној куповини прихватила као 

правни основ предметне концентрације. Као што из наведеног произилази, 

предложена концентрација се тиче стицања контроле једног учесника на 

тржишту над циљним пословањем у области дистрибуције лиценцираних 

играчака другог учесником на тржишту, у смислу члана 17, став 1, тачка 2 

Закона.  

 

Услови за подношење 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 већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за 

пријаву концентрације. Пријава концентрације је благовремена, јер је поднета у 

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

 

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 као релевантно тржиште производа предложио је 

тржиште дистрибуције лиценцираних играчака. Образлажући наведени предлог, 

подносилац пријаве навео је да предметна трансакција подразумева управо 

преузимање целокупног пословања лиценцираних играчака од стране друштва 

NAVO Orbico oд друштва Librа. Оба учесника концентрације баве се 

дистрибуцијом лиценцираних играчака, и на том делу релевантног тржишта 

њихове активности се преклапају.  

 

У смислу предложене дефиниције релевантног тржишта производа, 

Комисија је анализирала упоредан преглед тржишта играчака. Ово тржиште 

због бројних специфичности везаних за здравствени, безбедоносни, едукативни, 

социјални и други аспект може се поделити на више група, односно тржишта, 

као што су: играчке за девојчице, играчке за дечаке, играчке за двориште, 
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играчке за бебе, лиценциране играчке, велике пластичне играчке, гуралице и 

трицикли, дрвене играчке, плишане играчке, лутке за игру, коцке, пазле и 

друштвене игре, едукативне и креативне играчке, школски прибор и спортски 

програм, глитери, тетоваже и сетови за израду и друго. Свако од наведених 

тржишта има одређене особености, које у конкретном случају Комисија није 

даље анализирање. Лиценциране играчке су брендиране играчке, односно оне 

играчке које се на тржишту продају под одређеним регистрованим жигом 

(знаком), и на који начин се разликују од других сличних производа на 

тржишту. Међу значајније брендове спадају Disney, Mattel, Lego и др.  

 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве да се релевантно 

тржиште производа дефинише као тржиште дистрибуције лиценцираних 

играчака, што је истовремено и предмет преузимања (циљни бизнис) у овој 

концентрацији. 

 

Подносилац пријаве предложио је да се релевантно географско тржиште 

дефинише на националном нивоу, односно као тржиште Републике Србије, што 

је Комисија прихватила као исправан предлог, јер је у складу са законским 

надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта 

утицаја на конкуренцију процењује у оквиру националне територије. 

 

Као што је наведено учесници концентрације баве се дистрибуцијом, 

односно велепродајом лиценцираних играчака. Оrbico у својој понуди има 

следеће робене марке: Barbie, Hot Wheels, Pringles, Shell, Varta, Burbery, Pompea, 

Fisher-Price, док Libra нуди: Air-Val, Banzai, Coriex, Epoch, Hexbug, Jakks Pacific, 

Just Play, K`nex, Leap Frog, Madmouse, Mattel, Spinmaster, Supermag Toys, XQ. 

 

Orbico Србија, на основу интерних рачуновоствених и доступних 

статистичких података, извршило је процену сопственог и тржишних удела 

конкурената на релевантном тржишту у Републици Србији. Према критеријуму 

вредноси продаје као значајни учесници на домаћем релевантном тржишту 

наведени су: „Orbico trgovina i usluge“ d.o.o. са око /10-20/% удела, „Dexy Co“ 

d.o.o. са око /30-40/% удела, „Pertini Toys“ d.o.o. са око /20-30/% удела, 

„Keprom“ d.o.o. са око /20-30/% удела, „Vamos Toys“ d.o.o. са око /5-10/% удела 

и остали са око /0-5/% удела. 

 

Домаће друштво до сада од Агенције за истраживање тржишта, није 

прибављало податке везане за велепродају лиценцних играчака, па су наведени 

подаци о процени тржишних удела конкурената добијени посредно од највећих 

купаца ове врсте производа, на основу дугогодишњег присуства Orbico на 

тржишту дистрибуције лиценцираних играчака и велетрговаца лиценцираних 

играчака. 

 

Према критеријуму обима продаје лиценцираних играчака тржишни удео 

учесника на релевантном тржишту је следећи: „Orbico trgovina i usluge“ d.o.o. са 

око /10-20/% удела, „Dexy Co“ d.o.o. са око /30-40/% удела, „Pertini Toys“ d.o.o. 

са око /30-40/% удела, „Keprom“ d.o.o. са око /10-20/% удела, „Vamos Toys“ 

d.o.o. са око /5-10/% удела и остали са око /5-10/% удела. 

 

Учесник у концентрацији Orbico d.o.o. Хрватска преко свог зависног 

друштва Orbico Србија у Републици Србији дистрибуцију, велепродају 
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лиценцираних играчака врши искључиво преко складишног простора у Инђији. 

Из наведеног складишног простора Orbico група врши дистрибуцију и друге 

робе из сопственог асоримана.  

 

Друштво Libra на дефинисаном релевантном тржишту производа није ни 

на који начин било присутно, па самим тим реализација ове концентрације неће 

довести ни до каквих хоризонталних ефеката. Она ће Оrbico групи омогућити да 

прошири асортиман лиценцираних играчака у својој понуди на тржишту 

Републике Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

На основу анализе свих елемената пријаве и целокупне документације 

која је достављена уз њу, Комисија је утврдила да спровођење предметне 

концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања 

конкуренције, пре свега стварањем или јачањем доминантног положаја 

подносиоца пријаве на дефинисаном релевантном тржишту.  

 

Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у 

првом ставу диспозитива решења.  

 

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета 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 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).  

 

  

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

  

Др Милоје Обрадовић 

 
 


