Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/ IV, Београд
Број: 6/0-02-322/2019-5
Датум: 15. април 2019. године

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 6/0-02-322/2019-1 од 11.03.2019. године
друштва Ellis Enterprises East d.o.o. , са седиштем на адреси Булевар Краља Александра
28, Београд, Република Србија, поднетој преко пуномоћника адвоката Тијане Којовић
и других из а.о.д. БДК адвокати из Београда, Булевар Краља Александра 28, дана
Х.04.2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране друштва Ellis
Enterprises East d.o.o., матични број 21368997 са седиштем на адреси Булевар Краља
Александра 28, Београд, Република Србија, над Циљним пословањем Фабрике мазива
ФАМ Крушевац а.д., матични број 20047852 , са регистрованим седиштем на адреси
Југ Богданова 42, Крушевац, до које долази куповином одређене покретне и
непокретне имовине, права интелектуалне својине и свих листа клијената Циљног
пословања у вези са производњом мазива, индустријских уља и сродних производа.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштвo Ellis Enterprises East
d.o.o., са седиштем на адреси Булевар Краља Александра 28, Београд, Република
Србија, уплатило дана 01.04.2019. године на рачун Комисијe за заштиту конкуренције
износ од 2.949.397,50 (двамилионадеветсточетрдесетдеветхиљадатристадеведесетседам
и 50/100) динара, што представља прописани износ накнаде за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво, Ellis Enterprises East d.o.o. , са седиштем на адреси Булевар
Краља Александра 28, Београд, Република Србија, регистровано по законима
Републике Србије под матичним бројем 21368997 (у даљем тексту: Подносилац
пријаве или Ellis Enterprises ) поднело је дана 11.03.2019. године, преко пуномоћника
адвоката Тијане Којовић из Београда, Булевар Краља Александра 28, Комисији за
заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), Пријаву концентрације која је

заведена под бројем 6/0-02-322/2019-1. Пријава је допуњена поднеском број 6/0-02322/2019-3 од 01.04.2019 године.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број
51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносилац пријаве је дана 01.04.2019.
године, поднео захтев за заштиту одређених података садржаних у Пријави
концентрације, број 6/0-02-322/2019-2. Садржину захтева за заштиту података
представља спецификација података и информација чија се заштита тражи, као и
образложење разлога за постављање таквог захтева, о чему је Комисија одлучила
посебним Закључком број 6/0-02-322/2019-4 који се у овом решењу неће образлагати.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета Пријава
у скраћеном облику и са допуном 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, у скраћеном поступку.
Саставни део Пријаве концентрације 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 овог решења.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве, друштво Ellis Enterprises East d.o.o., је новоосновано
друштво за посебне намене чија је регистрована претежна делатност Производња
деривата нафте, шифра 1920. Друштво је основано 14.03.2018. године и до сада није
остваривало приходе у Републици Србији и није присутно на релевантном тржишту у
Србији.
Подносилац пријаве је део Valvoline групе (Група подносиоца), која је под
крајњом контролом Valvoline Inc., друштва које је основано и послује у складу са
правом Сједињених Америчких Држава. Група подносиоца је светски трговац и
снабдевач мазива врхунског квалитета и производа и услуга за одржавање возила са
продајом у више од 140 земаља. Valvoline група послује кроз 3 сегмента: Core Северна
Америка, Брза мазива и Међународни сегмент. Конкретно, Valvoline група нуди мазива
за путничке аутомобиле, мазива која се користе у опреми за лаке и тешке услове,
антифризе/расхладна средства за произвођаче оригиналне опреме, функционалне
хемикалије и хемикалије за одржавање попут течности за кочнице и течности за серво
управљање, као и специјалне премазе за аутомобилску и индустријску примену који
обухватају антикорозивну заштиту и апсорпцију звука, и филтере за уље и ваздух за
лака возила. Valvoline групa такође нуди брисаче, сијалице, ремење и чепове за одвод.
Поред тога, Valvoline група тренутно води сервисне центре за замену уља. Valvoline
група такође снабдева продавце аутомобила, радионице за поправку и локације за брза
мазива у власништву трећих лица, а поседује и мрежу од скоро 200 дистрибутера.
Valvoline група послује у Северној Америци, Европи, Азији, Блиском истоку,
Латинској Америци и другим земљама.
Матично друштво подносиоца пријаве је Valvoline Holdings B.V., друштво које је
основано и послује у складу са правом Холандије, са седиштем на адреси
Weildrechtseweg 39, 3316BG Dordrecht, Holandija , регистровано при привредној комори
Холандије под регистарским бројем 65525655. Понуда производа овог друштва
обухвата уља за моторе, средства за хлађење, уља за мењаче и пренос, мазива,
индустријска уља, хидраулична уља, сервисне течности и хемикалије, специјалне
течности и производе за радионице.
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Производи Valvoline групе имају различите примене: користе се за путничка
возила, мотоцикле, камионе и аутобусе, као и у разним индустријама као што су
пољопривреда, рударство и грађевинарство, поморска индустрија и производња
електричне енергије.
Осим подносиоца пријаве Ellis Enterprises East d.o.o., Група подносиоца нема
других зависних друштава у Србији.
Власник и продавац Циљног пословања у предметној трансакцији и учесник у
концентрацији је Акционарско друштво Фабрика мазива ФАМ Крушевац, матични
број 20047852, са регистрованим седиштем на адреси Југ Богданова 42, Крушевац ( у
даљем тексту: ФАМ). Претежна регистрована делатност друштва је Производња
деривата нафте, шифра 1920.
ФАМ је водећи домаћи произвођач мазива, лидер у производњи мазивних масти и
специјалних мазива, уља за обраду метала, средстава за антикоризиону заштиту и
средстава за одмашћивање и чишћење, са највећим трендом раста производње и
пласмана моторних уља. ФАМ је једини домаћи произвођач мазива са значајним
извозом мазива у око 10 земаља Европе. Основна делатност фабрике је производња
мазива (уља и масти) која обухвата следеће програме: моторна уља , уља и течности за
транспортна средства и механизацију, индустријска уља, средства за хлађење и
подмазивање метала, мазиве масти и специјална мазива, антикорозиона средства,
средства за чишћење и одмашћивање, адитиве, емулгаторе и компоненте. Широки
производни асортиман ФАМ-а обухвата укупно 579 производа: 107 моторних уља, 143
индустријска уља, 101 маст и специјална мазива, 131 средство за одржавање и средство
хлађење и подмазивање у обради метала, 92 антикорозиона средства и средства за
чишћење и одмашћивање, и 5 дезинфекционих средстава. Производња адитива и
емулгатора, развијена је за сопствену производњу мазива.
ФАМ је у поступку реорганизације у складу са усвојеним планом, и тренутно је у
већинском државном власништву, будући да је претходна приватизација раскинута.
Регистар акција и удела поседује 80% акција ФАМ-а, Акционарски фонд поседује
19,46% акција, док је остатак акција ФАМ-а у власништву физичких лица.
Циљно пословање које је предмет трансакције обухвата ФАМ-ову покретну и
непокретну имовину, права интелектуалне својине и све ФАМ-ове листе клијената у
вези са производњом мазива, индустријских уља и сродних производа наведених у
купопродајном уговору.
Учесници концентрације су остварили следеће укупне приходе у претходној
обрачунској години.
Подносилац пријаве Ellis Enterprises East d.o.o. је новосновано друштво посебне
намене и у 2018. години није остварило никакав приход у Србији, али је Група
подносиоца остварила укупан приход у Србији од [...] ЕУР. Укупан светски приход
Групе подносиоца у 2018. години износио је 1.998.776.175,05 ЕУР. Укупан
консолидовани приход Циљног пословања у 2018. години у Србији износио је
11.144.477,06 ЕУР, а на светском нивоу 14.325.921,71 ЕУР.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Концентрација настаје тако што Подносилац пријаве као стицалац, куповином
одређене имовине ФАМ-а коју чини покретна и непокретна имовина, права
интелектуалне својине и све листе ФАМ-ових клијената у вези са производњом
мазива, индустријских уља и сродних производа, стиче непосредну појединачну
контролу у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона, над Циљним пословањем ФАМ.
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Као акт о концентрацији достављен је Купопродајни уговор који је закључен
24.02.2019. године између, Акционарског друштва Фабрике мазива ФАМ Крушевац,
као продавца и Ellis Enterprises East d.o.o. Београд-Врачар, као купца. Уговор је
закључен у складу са Законом о стечају и Унапред припремљеним планом
реорганизације продавца чије је усвајање потврђено решењем Привредног суда у
Краљеву број Рео. 5/2017 од 27.12.2018. године. Продаја одређене имовине продавца
[...], једна је од мера плана реорганизације ФАМ-а у циљу избегавања стечаја и у
циљу наставка пословања променом свог основног пословног модела. Пре закључења
Купопродајног уговора, [...] .
Наведени Купопродајни уговор који је солемнизован од стране поступајућег
јавног бележника у Крушевцу [...], Комисија је прихватила као ваљани правни основ
настанка концентрације.
3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода
Подносиоца пријаве , односно групе којој припада остварених на светском тржишту и
тржишту Републике Србије у 2018. години, утврдила да је Подносилац пријаве имао
обавезу да пријави концентрацију, у складу са чланом 61. став 1. тачка 1) Закона.
Пријава концентрације је поднета у складу са чланом 63. став 1. тачка 1) Закона.
4. Релевантно тржиште
Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и
Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник
РС“, бр. 89/2009). У складу са наведеном уредбом, релевантно тржиште производа
представља скуп роба или 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 ове Пријаве прецизна дефиниција
релевантног тржишта производа може изостати, будући да Група подносиоца има
занемарљиво присуство у Републици Србији, и уз чињеницу да постоји само незнатно
хоризонтално преклапање између активности страна у концентрацији на тржишту
Србије. Стога, дефиниција релевантног тржишта може остати отворена, јер
трансакција неће имати ефеката на конкуренцију у Србији и не изазива забринутост у
погледу конкуренције у Србији. Међутим, ради потпуности садржине пријаве,
Подносилац пријаве концентрације процењује да релевантно тржиште производа за
потребе Пријаве треба дефинисати као тржиште на којем постоје незнатна преклапања
пословних активности учесника концентрације, а то је тржиште велепродаје мазива,
индустријских уља и сродних производа.
Подносилац пријаве напомиње да Комисија до сада у својој пракси није
анализирала тржиште велепродаје мазива, индустријских уља и сродних производа.
Међутим, Европска Комисија је у својој досадашњој пракси разматрала ово тржиште и
оценила да мазива имају 4 општа типа примене (аутомобилска, индустријска, поморска
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и авиоиндустријска), и да због ограничене заменљивости на страни понуде и тражње,
свака од наведених примена представља засебно производно тржиште.
Мазива се користе за смањење трења и хабања између покретних делова. Мазива
за аутомобилску индустрију су моторна уља или уља за пренос. У пракси Европске
Комисије је утврђено да су мазива за моторна возила заменљива са стране понуде и
како је распон производа ограничен, даља сегментација не би била оправдана.
Индустријска мазива покривају велики број специфичних производа за различите
намене али купци захтевају цео распон специфичних производа за своје пословање
уместо да набављају појединачна мазива од различитих добављача. Овај ефекат
распона у комбинацији са веома јаком заменљивошћу на страни понуде, чини тржиште
за индустријска мазива јединственим тржиштем. Ипак, Подносилац пријаве сматра да
наведена ужа сегмантација релевантног тржишта није неопходна у односу на
предложену дефиницију, обзиром да пријављена концентрација није проблематична за
конкуренцију, без обзира на дефиницију релевантног тржишта.
Индустријска уља и сродни производи, обухватају бројна средства која се користе
за подмазивање, електроизолацију, пренос снаге и топлоте и антикорозиону заштиту,
између осталог: средства за обраду метала, средства за привремену заштиту од
корозије, средства за термичку обраду метала, мазиве масти, уља за тракторе, кочионе
течности, антифризе и уља за остале области примене.
Комисија је приликом утврђивања релевантног тржишта производа у овој
концентрацији пошла од стварне делатности и активности Циљног пословања, односно
ФАМ-а, па је закључила да се ради о произвођачу, фабрици мазива. ФАМ-ова
производња мазива обухвата следеће капацитете производних програма у производним
целинама, на годишњем нивоу:
-Производња моторних, индустријских уља и средстава за одржавање 18.000 тона;
-Производња мазивних масти и специјалних мазива 3.600 тона;
-Производња средстава за хлађење и подмазивање у обради метала 1.580 тона;
-Подмазивање средстава за одмашћивање и чишћење 2.000 тона;
-Производња антикорозивних средстава 1785 тона;
-Производња дестиловане воде 750 тона;
-Производња кочионе течности;
-Производња пластичне амбалаже 1.900.000 комада и 4 милиона затварача;
-Препарације лимене амбалаже од 200 литара, 22.500 комада годишње.
ФАМ своје производе дистрибуира, кроз директну продају крајњим корисницима,
продајом на велико путем специјализованих трговинских предузећа за продају уља и
мазива, преко бензинских станица и преко специјализованих малопродајних објеката
(продавница) и великих трговинских центара, углавном преко дистрибутера.
Имајући у виду наведено, Комисија делимично прихватила дефинисање
релевантног тржишта производа од стране Подносиоца пријаве, али је уместо
предложене (веле) продаје, као релеванто тржиште утврдила тржиште производње и
велепродаје мазива, индустријских уља и сродних производа као јединственог тржишта,
јер за потребе предметне концентрације није неопходно релевантно тржиште делити на
засебна тржишта производње и продаје, нити на ужа сегментирана тржишта према
врстама производа.
Подносилац пријаве је предложио дефинисање релевантног географског тржишта,
као тржишта националног опсега, тј. територије Републике Србије, што је Комисија
прихватила, полазећи од својих овлашћења из члана 6. Закона да испитује ефекте
концентрације на тржишту Републике Србије.
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Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је на основу доступних података, и података који су јој достављени уз
Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће битно утицати на промену
тржишне структуре на релевантним тржиштима и да неће негативно утицати на
конкуренцију у Републици Србији. Ово са следећих разлога.
Према процени Подносиоца пријаве, укупна величина релевантног тржишта по
обиму продаје износи 30.000.000 kg, a укупна вредност тржишта је 48.581.449,66 ЕУР.
Valvoline група је у 2018. години у Србији остварила укупну продају од [...] l/kg,
у вредности продаје од [...] ЕУР, што представља тржишно учешће од [0-5] %.
Стицалац у концентрацији, тј. Група подносиоца је у Републици Србији остварила
наведени приход кроз продају својих производа, Valvoline мазива, хемикалија за
аутомобилску индустрију, антифриза и Тектила, преко свог дистрибутера [...].
У погледу укупне производње на релевантном тржишту у Србији у 2018. години,
према подацима Подносиоца пријаве, по обиму, производња износи 14.750.000 kg, а
укупна вредност производње је 22.410.879,42 ЕУР.
Циљно пословање тј. ФАМ, је у 2018. години остварио укупну продају по обиму,
тј. количини од [...] kg, а у вредности од [...] ЕУР, што представља тржишни удео од
[20-30] % у велепродаји, док је у односу на укупну производњу у Србији тржишни
удео ФАМ-а [40-50] %, посматрано у односу на укупно произведену количину у
Србији од 14.750.000 kg. Међутим, преузимањем Циљног пословања од стране
Подносиоца пријаве не долази до повећања тржишног удела на тржишту производње
релевантног производа, јер стицалац контроле Ellis Enterprises East d.o.o. Београд,
односно Valvoline као Група стицаоца, у Србији нема производњу, па трансакцијом
преузима постојећи тржишни удео ФАМ-а.
Подносилац пријаве не располаже сигурним подацима за процену тржишних
учешћа конкурената за 2018. годину, а према подацима прибављеним од Циљног
пословања т.ј. ФАМ-а, најзначајнији конкуренти учесника на релевантном тржишту
су: НИС а.д. (Gazpromneft) Нови Сад са 17,0%, Mol Serbia d.o.o. Београд 5,7%,
Рафинерија уља Модрича а.д. Модрича 5,5%, Mobilе 4,7%, Prista 3,7%, Shell 3,3%,
Lukoil Srbija a.d. Београд 3,0% , Castrol & BP 2,7% и Total Serbia d.o.o. Beograd & Elf
са 2,5% тржишног удела.
На основу свега изложеног Комисија је закључила да спровођењем предметне
концентрације, између учесника на тржишту Србије долази до мањег преклапања у
велепродаји релевантног производа, тј. мазива, индустријских уља и сродних
производа, али не у мери која води стварању или јачању доминантног положаја.
Конкретно, тржишни удео Циљног пословања у продаји биће повећан за [0-5] %
колико износи тржишни удео Подносиоца пријаве, тако да ће након спровођења
трансакције износити [20-30] %, уместо садашњих [20-30] %. Стога, по оцени
Комисије, спровођењем трансакције не долази до значајне промене тржишне стуктуре,
па концентрација неће имати негативних ефеката по конкуренцију на тржишту
Републике Србије.
Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале
критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је
концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона, па је одлучено као
у ставу I диспозитивa овог решења.
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

6

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
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