Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-307/2019-9
Датум: 18. април 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
број 6/0-02-307/2019-1, коју је дана 5. марта 2019. године поднело друштво Letač Precast
d.o.o. Inđija, са седиштем на адреси Краља Петра I бб, Инђија, Република Србија, које заступа
пуномоћник адвокат Мирко Василић из адвокатске канцеларије AVS, Књегиње Љубице бр.
6, Београд, дана 18. априлa 2019. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне појединачне контроле друштва Letač Precast d.o.o. Inđija, са седиштем
на адреси Краља Петра I бб, Инђија, Република Србија, матични број 21396133, над
друштвом Martini gradnja d.o.o. Inđija, са седиштем на адреси Војводе Путника бб, Инђија,
Република Србија, матични број 20313170, у складу са Кровним уговором о преносу удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве друштво Letač Precast d.o.o. Inđija у целости
извршило своју обавезу плаћања прописаног износа за издавање овог решења, тако што је
дана 2. априла 2019. године уплатило износ од 1.287.743,00 РСД (словима:
милиондвестаосамдесетседамхиљадаседамстотиначетрдесеттри динара), на рачун Комисије
за заштиту конкуренције, што представља динарску противвредност износа од ЕУР 10.916,85
(словима: десетхиљададеветстотинашеснаест евра и осамдесетпет центи) према средњем
курсу Народне банке Србије на дан уплате.
Образложење
Друштво Letač Precast d.o.o. Inđija, са седиштем на адреси Краља Петра I бб, Инђија,
Република Србија, матични број 21396133 (у даљем тексту: подносилац пријаве или Letač
Precast), поднело је дана 5. марта 2019. године преко пуномоћника пријаву концентрације
која је заведена под бројем 6/0-02-307/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве
је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри
концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији су достављене и
допуне пријаве 21. и 28. марта 2019. године.
Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених
допуна, 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
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чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени
гласник РС“, број 05/16). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости.
Подносилац пријаве је 5. марта 2019. године, доставио Комисији и захтев за заштиту
података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-307/2019-8,
од 18. априла 2019. године.
Учесници концентрације
Друштво Letač Precast је основано 2018. године, а у Агенцији за привредне регистре
Републике Србије регистровано је 19. јуна 2018. године решењем БД 52801/2018. Претежна
регистрована делатност подносиоца пријаве је „производња производа од бетона намењених
за грађевинарство“ (шифра делатности: 2361), а према наводима у пријави ово друштво још
увек није активно у обављању било које делатности. Једини члан друштва Letač Precast је
друштво LETAČ DOO INĐIJA, са седиштем на адреси Краља Петра I бб, Инђија, Република
Србија, матични број 08767360 (у даљем тексту: LETAČ DOO), којим као крајњи власници са
по 50% удела управљају физичка лица Милан и Милош Савић. Друштво LETAČ DOO је
активно у изградњи индустријских објеката и инфраструктуре, а његова претежна
регистрована делатност је „остали непоменути специфични грађевински радови“ (шифра
делатности: 4399). Према наводима у пријави, друштво Letač Precast посредством свог
матичног друштва LETAČ DOO у Републици Србији има следећа повезана друштва:
1. LETAČ PREFABRIKACIJA D.O.O Inđija, са седиштем на адреси Војводе Путника
бр.77, Инђија, матични број 21016225, претежна регистрована делатност: производња
производа од бетона намењених за грађевинарство (шифра делатности: 2361), које је
активно у производњи производа од бетона за воћарство, односно
префабрификованих бетонских стубића (централних, ободних и угаоних) за
противградне мреже;
2. DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU MAŠINSKA INDUSTRIJA
PANONIJA INĐIJA, са седиштем на адреси Бранка Радичевића бр. 2, Инђија, матични
број 08003475, претежна регистрована делатност: производња металних врата и
прозора (шифра делатности: 2512), активно у реализацији малих и средњих пројеката
уградње алуминијумских прозора;
3. DOO GUMAPLAST INĐIJA, са седиштем на адреси Војводе Путника бр. 77, Инђија,
матични број 08115885, претежна регистрована делатност: производња осталих
производа од гуме (шифра делатности: 2219), које је према наводима у пријави
активно у изнајмљивању магацинског простора, и
4. RADNIK DOO INĐIJA, са седиштем на адреси Краља Петра I бб, Инђија, матични
број 08619476, претежна регистрована делатност: остали непоменути специфични
грађевински радови (шифра делатности: 4399), које према наводима у пријави
тренутно није активно и за које је у плану покретање поступка ликвидације.
Циљно друштво је Martini gradnja d.o.o. Inđija, са седиштем на адреси Војводе Путника бб,
Инђија, Република Србија, матични број 20313170, претежна регистрована делатност:
производња производа од бетона намењених за грађевинарство, шифра делатности: 2361, (у
даљем тексту: Martini gradnja или циљно друштво). Циљно друштво је активно у производњи
и уградњи бетонских елемената за потребе грађевинарства, а своје производе, према
наводима подносиоца пријаве, продаје директно купцима, и то инвеститорима или
извођачима радова на свим врстама грађевинских објеката и друге инфраструктуре, а на
основу појединачних поруџбина купаца, према задатој спецификацији. Martini gradnja
поседује производни погон од преко 20000 m2 у индустријској зони у Инђији, а активна је на
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целој територији Републике Србије, уз нешто већу присутност у Војводини и Централној
Србији. Циљно друштво тренутно предстaвља део групе друштава којом као матично
друштво управља друштво Martini Holding S.p.A., са седиштем на адреси Via Crocevia 29/b,
Medole, Италија, и која је у власништву италијанске породице Мартини.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Према наводима подносиоца пријаве, спровођење предметне трансакције планирано је [...]
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 2. Закона.
Комисији су достављени финансијски извештаји учесника у концентрацији за 2018. годину.
Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима групе друштава којој
припада подносилац пријаве као и циљног друштва оствареним на тржишту Републике
Србије, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из
члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације
Комисији. Увидом у финансијске извештаје учесника у концентрацији за 2018. годину
утврђено је да су њихови укупни приходи у 2018. години износили 36.389.514,00 евра, на
основу чега прописани износ за издавање овог решења износи 10.916,85 евра.
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 је полазећи од пословне делатности циљног друштва предложио да се за
потребе оцене предметне концентрације релевантно тржиште производа дефинише као
тржиште производње и велепродаје производа од бетона намењених за грађевинарство.
О активностима групе друштава којој припада подносилац пријаве, као и циљног друштва,
већ је било речи у претходном делу образложења.
Према наводима у допуни пријаве бр. 6/0-02-307/2019 од 21. марта 2019. године, а у складу
са налогом за допуну пријаве Комисије бр. 6/0-02-307/2019 од 12. марта 2019. године,
производни асортиман циљног друштва обухвата све главне префабриковане бетонске
елементе потребне за подизање свих типова конструкција, а чине га темељни елементи
конструкције, примарни и секундарни носећи хоризонтални и вертикални елементи, што
укључује стубове и греде, као и међуспратне, зидне и кровне плоче и панеле. Истим
налогом, Комисија је од подносиоца пријаве захтевала и изјашњење везано за активности
циљног друштва на тржишту изградње нестамбених зграда, као што су индустријске
зграде, болнице, тржни центри и сл., као и прецизирање да ли је могућа супституција
производа које производи повезано друштво подносиоца пријаве, друштво Letač
prefabrikacija d.o.o. Inđija, односно производа од бетона за воћарство, и производа из
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асортимана циљног друштва, а у случају да није, изјашњење да ли друштво Letač
prefabrikacija d.o.o. Inđija поседује производне могућности за производњу производа од
бетона за потребе грађевинарства. Према наводима подносиоца пријаве, циљно друштво
није активно у изградњи нестамбених објеката, с тим што пружа подршку инвеститорима и
извођачима радова у смислу достављања, испоруке и продаје производа од бетона
намењених за изградњу нестамбених објеката. Везано за могућности међусобне
заменљивости производа од бетона за воћарство и производа из асортимана циљног
друштва, подносилац пријаве је навео да супституција наведених производа није могућа.
Наиме, према наводима подносиоца пријаве, производи од бетона за воћарство не могу
заменити било који елемент од бетона који би се користио за потребе изградње
комплексних и масивних грађевинских конструкција узимајући у обзир њихов габарит,
дизајн, као и носивост и структуру. Поред тога, друштво Letač prefabrikacija d.o.o. Inđija,
узимајући у обзир његову техничку опремљеност и know-how, не поседује производне
могућности за прoизводњу производа од бетона за потребе грађевинарства.
Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга,
као и активности учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије, а нарочито
циљног друштва, Комисија је за потребе оцене предметне концентрације, релевантно
тржиште производа дефинисала као тржиште производње и велепродаје производа од бетона
намењених за грађевинарство, прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве.
За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2.
Закона.
Оцена ефеката концентрације
Комисија је констатовала да подносилац пријаве није присутан на дефинисаном релевантном
тржишту производа у Републици Србији.
Према проценама подносиоца пријаве извршеним на основу података Републичког завода за
статистику укупна вредност тржишта производње и велепродаје производа од бетона
намењених за грађевинарство у 2018. години је износила око 113 милиона евра, а у 2017.
години око 99 милиона евра. Циљно друштво предметне концентрације је према проценама
подносиоца пријаве у 2018. години остварило вредност продаје од 18,7 милиона евра и
тржишно учешће од 16,56%, а у 2017. години вредност продаје 13,5 милиона евра и тржишно
учешће од 13,6% на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији. Као
највеће конкуренте циљног друштва на дефинисаном релевантном тржишту производа у
Републици Србији подносилац пријаве је навео следећа друштва: Друштво за производњу и
изградњу Пут-инжењеринг доо Ниш, Xella Srbija doo, Vreoci, Transkop eksport-import doo,
Paraćin, Radun Inženjering doo Bačka Palanka, DIV betonski pragovi doo Svrljig, Društvo za
proizvodnju, promet i usluge ASA IBELIK doo Beograd и Četnik doo Valjevo. Како у тренутку
подношења пријаве финансијски извештаји ових друштава за 2018. годину нису били
доступни, подносилац пријаве је Комисији доставио процену њихових тржишних учешћа на
дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији за 2017. годину. Према
проценама подносиоца пријаве, наведена друштва су у 2017. години остварила следећа
тржишна учешћа на тржишту производње и продаје производа од бетона намењених за
грађевинарство у Републици Србији: Друштво за производњу и изградњу Пут-инжењеринг
доо Ниш 13,13%, Xella Srbija doo Vreoci 8,75%, Transkop eksport-import doo Paraćin 4,68%,
Radun Inženjering doo Bačka Palanka 4,16%, DIV betonski pragovi doo Svrljig 3,6%, Društvo za
proizvodnju, promet i usluge ASA IBELIK doo Beograd 3,56% и Četnik doo Valjevo 3,5%.
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Поред тога, подносилац пријаве је навео и да се тржиште производње и велепродаје
производа од бетона намењених за грађевинарство у Републици Србији одликује великим
бројем малих привредних субјеката који равноправно учествују на тржишту, као и да је на
њему присутан и одређени број учесника који се производњом и продајом производа од
бетона за грађевинарство бави као додатном делатношћу поред друге претежне делатности
која је везана за грађевинарство.
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а на основу података достаљених у
пријави Комисија је констатовала да је циљно друштво у 2018. години [...]С обзиром на
процењено тржишно учешће циљног друштва, Комисија је закључила да је мало вероватно
да спровођење предметне концентрације може довести до затварања тржишта.
На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације
неће довести до хоризонталних преклапања нити ће изазвати негативне вертикалне ефекте на
дефинисаном релевантном тржишту производа 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 решења 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, с.р.
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