Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-276/2019-2
Датум: 19. фебруар 2019. године

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 бр. 6/0-02-276/2019-1, коју је поднело привредно друштво
Brauerei Group d.o.o. Beograd-Stari Grad, са седиштем на адреси Кнез Михаилова 33,
Београд, Србија, које заступа пуномоћник, адвокат Александра Стојић, из адвокатске
канцеларије Дражић, Беатовић & Стојић, улица Краља Милана 29, Београд, дана 19.
фебруара 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног друштва Brauerei Group
d.o.o. Beograd-Stari Grad, са седиштем на адреси Кнез Михаилова 33, Београд, Србија,
матични број 50319764, над привредним друштвом Valjevska Pivara a.d. Valjevo, са
седиштем на адреси Бирчанинова 151, Ваљево, Србија, матични број 07135912,
куповином 100% акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, дана 13. фебруара 2019. године уплатио
износ од 2.954.082,50 (двамилионадеветстопедесeтчетирихиљадаосамдесетдва и 50/100)
динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља одговарајући
прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво друштва Brauerei Group d.o.o. Beograd-Stari Grad, са седиштем на
адреси Кнез Михаилова 33, Београд, Србија, матични број 50319764, (у даљем тексту:
подносилац пријаве или друштво Brauerei), поднело је дана 13. фебруара 2019. године
преко пуномоћника, адвоката Александре Стојић, пријаву концентрације која је
заведена под бројем 6/0-02-276/2019-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија
за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника
на тржишту у скраћеном поступку.

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).

Учесници у концентрацији
Учесник у концентрацији, привредно друштво Brauerei Group d.o.o. Beograd-Stari Grad
је основано 6. децембра 2018. године, као друштво специјалне намене, ради учешћа у
поступку продаје и стицања акцијског капитала у друштву Valjevska Pivara a.d. Valjevo.
Иако је претежна делатност подносиоца пријаве производња пива (шифра делатности:
1105), друштво Brauerei није имало пословних активности. Оснивачи подносиоца
пријаве, и вршиоци заједничке контроле су физичка лица: Живојин Јовановић, Зоран
Костић и Милоје Близањац, сви са по 33,3% учешћа у капиталу.
Према наводима у пријави, физичко лице Живојин Јовановић са својим блиским
сродницима контролише Земљорадничку задругу Трлић, са седиштем на адреси Вука
Караџића 41, Уб, матични број 17026062, чија је претежна делатност мешовита
пољопривредна производња. Стварна делатност Земљорадничке задруге Трлић је
производња меса и сухомеснатих производа. Подносилац пријаве је навео да је додатна
делатност Земљорадничке задруге Трлић малопродаја прехрамбених и непрехрамбених
производа. Земљорадничка задруга Трлић обавља делатност малопродаје у укупно 21
малопродајном објекту од којих се 4 налази у Београду, 6 у Убу, 4 у Обреновцу, 3 у
Лајковицу, 1 у Ваљеву, 1 у Бањанима, 1 у Лазаревцу и 1 у Степојевцу. Углавном је реч
о малопродајним објектима типа минимаркет, док су 2 објекта специјализоване
продавнице, односно месаре. Роба за потребе тих малопродајних објеката се углавном
набавља кроз компензацију за производе Земљорадничке задруге Трлић. У
малопродајним објектима Земљорадничке задруге Трлић се продају алкохолна и
безалкохолна пића.
Земљорадничка задруга Трлић је једини члан привредног друштва ОТП Агробаза д.о.о.
Трлић, са седиштем на адреси Село Трлић, матични број 20704373, чија је претежна
делатност трговина на велико животињама.
Физичко лице Зоран Костић има својство контролног члана у следећим привредним
друштвима са уделима:
1. EURO KB Rent d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Љубе Чупе бр. 5, Београд –
Вождодовац, матични број 21281859, претежна делатност: изнајмљивање и лизинг
аутомобила и лаких моторних возила – 100% удела;
2. KB Energy Power д.о.о., са седиштем на адреси Љубе Чупе број 5, Београд, матични
број 21369110, претежна делатност: производња електричне енергије – 50% удела;
3. Montvision d.o.o. Kopaonik, са седиштем на адреси Копаоник, Рашка, матични број
109623085, претежна делатност: хотели и сличан смештај – 100% удела;

4. KOP Properties Development d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Кнеза Милоша
58, Београд, матични број 21421677, претежна делатност: изградња стамбених и
нестамбених зграда – 100% удела.
Физичко лице Милоје Близањац има својство контролног члана у следећим привредним
друштвима и правним лицима, са уделима:
1. МБМ Транс д.о.о., са седиштем на адреси Свете Поповић бр.104, Уб, матични број
06570119, претежна делатност: превоз робе у друмском саобраћају – 100% удела;
2. Србијааутопут д.о.о., са седиштем на адреси Љубе Чупе број 5, Београд, матични
број 07088531, претежна делатност: изградња путева и аутопутева – 100% удела;
3. KB Energy Power д.о.о., са седиштем на адреси Љубе Чупе број 5, Београд, матични
број 21369110, претежна делатност: производња електричне енергије – 50% удела;
4. Аутопревозник Близањац Милоје - предузетник, са седиштем на адреси Трлић, Уб,
матични број 52396913, претежна делатност: превоз робе у друмском саобраћају –
100% удела.
Према наводима у пријави, друштво Brauerei не бави се непосредно, нити посредно
преко повезаних лица производњом пива и безалкохохолних пића.
Учесник у концентрацији, привредно друштво Valjevska Pivara a.d. Valjevo, са
седиштем на адреси Бирчанинова 151, Ваљево, Србија, матични број 07135912, (у
даљем тексту: циљно друштво или Ваљевска пивара), основано је 28.02.1952. године, а
претежна делатност је производња пива (шифра делатности: 1105). Почетак рада
Ваљевске пиваре везује се за 1860. годину и све до другог светског рата послује као
акционарско друштво. После другог светског рата пивара је прешла у државну својину,
а касније у друштвену својину. Дана 31.07.2003. године је извршена продаја
друштвеног капитала конзорцијуму правних лица: Ekspres gradina, Kopaonik osiguranje i
Atlas banka a.d. Дана 09.07.2010. покренут је стечајни поступак над Ваљевском пиваром
који је обустављен прихватањем Плана реорганизације на 5 година, са применом од
01.03.2011. године уз намирење поверилаца из Плана по предвиђеној динамици.
Обавезе по Плану реорганизације су комплетно измирене, с тим што је износ од
1.050.876.346,86 динара према Пореској управи претворен у капитал Републике Србије.
Решењем Агенције за привредне регистре Републике Србије (у даљем тексту: АПР) од
16.03.2012. године Република Србија је уписана као власник 100% акција Ваљевске
пиваре на дан 31.01.2012. године. Министарство привреде Републике Србије је 16.
новембра 2018. године објавило јавни позив за учешће у поступку јавног прикупљања
понуда са јавним надметањем ради продаје капитала Ваљевске пиваре.
Најпознатији бренд Ваљевске пиваре је пиво „Ваљевско“. Ваљевска пивара
производи и воћне сирупе под брендом „Platan“. У пријави је наведено да Ваљевска
пивара не води посебну аналитику о учешћу прихода од продаје воћних сирупа у
укупним приходима од продаје готових производа, те да је процена да они учествују
са мање од 1% у укупним приходима од продаје готових производа у 2018. години.
Подносилац пријаве је навео да циљно друштво нема регистрована зависна друштва
у Србији.

Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављена Одлука Министарстав привреде број
023-02-1332/2018-05-71/02-1501 од 15. јануара 2019. године, којом је привредно
друштво Brauerei group d.o.o. Beograd проглашено за купца у поступку ЈП 22/18,
односно за купца 100% акцијског капитала Ваљевске пиваре. Према наводима у
пријави, Уговор о продаји капитала Акционарског друштва за производњу пива и
безалкохолних пића Ваљевска пивара а.д. Ваљево (у даљем тексту: Уговор), у моменту
подношења пријаве није потписан, што ће према условима поступка бити извршено
након подношења пријаве концентрације. Наведени уговор о продаји ће се закључити
након подношења пријаве концентрације, с тим што се Уговор закључује под
одложним условом. Подносилац пријаве је доставио и нацрт Уговора.
Након спровођења трансакције, подносилац пријаве ће вршити појединачну контролу
над циљним друштвом.
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. став 1. тачка 2) Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о
укупним годишњим приходима повезаних учесника на тржишту са подносиоцем
пријаве оствареним на тржишту Републике Србије, те укупном приходу циљног
друштва у претходној обрачунској години, оствареном у Републици Србији проистиче
да исти надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона,
што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава
је поднета у складу са одредбама члана 63. став 2. 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 сматра да, за потребе предметне пријаве концентрације, није
неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа/услуга, имајући у виду
да без обзира на усвојену дефиницију релевантног тржишта, предметна концнетрација
неће имати било каквог утицаја на конкуренцију у Републици Србији. У циљу
достављања потпуних информација, подносилац пријаве је за потребе дефинисања
релевантног тржишта производа у предметној трансакцији, предложио да се као
релевантно тржиште производа одреди тржиште производње пива.

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од
делатности учесника концентрације, а нарочито циљног друштва, Комисија је
прихватила предлог подносиоца пријаве, те је за оцену
ефеката предметне
концентрације релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште производње и
велепродаје пива. Комисија сматра да у овом случају није потребно додатно
сегментирати релевантно тржиште производа према врсти пива, или у погледу
ценовног позиционирања бренда (стандард/премиум), с обзиром да производи у
различитим ценовним сегментима међусобно врше значајан конкурентски притисак.
Комисија у предметном случају није дефинисала тржиште производње безалкохолних
пића, с обзиром на веома малу вредност производње воћних сирупа циљног друштва,
као и да подносилац пријаве није присутан на овом тржишту.
Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике
Србије, што је у складу са предлогом подносиоца пријаве.

Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је користила податке
Привредне коморе Србије и податке циљног друштва, које је доставио подносилац
пријаве за 2017. годину. Према подацима Привредне коморе Србије, укупан обим
производње пива на тржишту Републике Србије у 2017. години је износио 5,49
милиона хектолитара, од чега је 1,211 милиона хектолитара пива извезено. У 2017.
години увезена је количина пива од 91,7 хиљада хектолитара пива. На основу
наведених података, на тржишту Србије у 2017. години је укупно продато 4,37
милиона хектолитара пива од чега је око 98% произведено у Републици Србији, а
око 2% је из иностранства. Ваљевска пивара је у 2017. години произвела 89,92
хиљаде хектолитара пивара, чија је вредност продаје износила око 4,2 милиона евра.
Тржишно учешће Ваљевске пиваре је износило око 2% према количинском
критеријуму продатог пива у Републици Србији. Као највеће конкуренте на
тржишту производње пива, подносилац пријаве је навео следећа привредна
друштва: Heineken Srbija, Apatinska pivara и Carslberg.
На основу претходног, Комисија је констатовала да предметном трансакцијом не
долази до хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији, те да ће
подносилац пријаве преузети постојећи тржишни удео Ваљевске пиваре, који је у 2017.
години био на нивоу од око 2% у Републици Србији.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из
члана 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.

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,
93/2014,106/2015 и 95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић

