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     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“, бр. 49/11), одлучујући по Пријави 

концентрације број: 6/0-02-274/2019-1, друштва KKR & Co. Inc., са главним седиштем на 

адреси 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, NY-10019, Сједињене Америчке Државе, 

поднетој 12. фебруара 2019. године преко пуномоћника, адвоката Маје Станковић и осталих 

адвоката из WOLF THEISS из Београда, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина бр. 6, дана 26. 

марта 2019. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем посредне појединачне контроле друштва KKR & Co. Inc. са главним 

седиштем на адреси 9 West 57th Street, Suite 4200, New York, NY-10019, Сједињене 

Америчке Државе, регистарски број 4378294, преко зависног друштва PHC Holdings 

Corporation, са главним седиштем на адреси 2-38-5 Nishishimbashi, Minato-ku, Тоkyo 105-

8433, Јапан, регистарски број 0100-01-155349, над друштвом Katama, Ltd., са главним 

седиштем на адреси Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin Avenue, George 

Town, KY1-9005, Grand Cayman, Кајманска острва, регистарски број 346421, куповином 

100% удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио XXXXX 

евра дана 14. фебруара 2019. године на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

представља прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-274/2019-8 

   Датум: 26. март 2019.године 
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Образложење 

 

Друштво KKR & Co. Inc. са главним седиштем на адреси 9 West 57th Street, Suite 4200, 

New York, NY-10019, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 4378294 (у даљем 

тексту: KKR или подносилац Пријаве) је поднело Комисији за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број: 6/0-02-274/2019-1 дана 12. фебруара 

2019. године (у даљем тексту: Пријава), која настаје стицањем посредне појединачне 

контроле подносиоца Пријаве преко зависног друштва PHC Holdings Corporation, са 

главним седиштем на адреси 2-38-5 Nishishimbashi, Minato-ku, Тоkio 105-8433, Јапан, 

регистарски број 0100-01-155349 (у даљем тексту: PHCHC) над друштвом Katama, Ltd., са 

главним седиштем на адреси Intertrust Corporate Services (Cayman) Limited, 190 Elgin 

Avenue, George Town, KY1-9005, Grand Cayman, Кајманска острва, регистарски број 346421 

(у даљем тексту: Katama или Циљно друштво), куповином 100% удела. 

Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Маје Станковић и осталих адвоката 

из WOLF THEISS из Београда, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина бр. 6. 

С обзиром да поднета документација Комисији није била у свему усклађена са 

Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, 

број 5/16, у даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве су отклоњени допунама заведеним у 

Комисији под бројем: 6/0-02-274/2019-2 од 18. фебруара 2019. године и бројем: 6/0-02-

274/2019-6 од 27. фебруара 2019. године.  

Након допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је поднета 

Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе и да су испуњени услови за 

поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку. 

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве уплатио прописани износ за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је констатовано у 

ставу II диспозитива. 

У предметном поступку подносилац Пријаве је на основу члана 45. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) поставио 

и Захтев за заштиту података број: 6/0-02-274/2019-5 од 22. фебруара 2019. године, допуњен 

поднеском број: 6/0-02-274/2019-7 од 27. фебруара 2019. године а тиче се заштите података 

који представљају садржину Пријаве, њених допуна и докумената која су предата као 

прилози уз Пријаву у папирној и електронској верзији. По наведеном захтеву биће одлучено 

посебним закључком. 

Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи. 

 

Учесници у концентрацији 

 

 Подносилац Пријаве je основан у складу са законима државе Делавер (Сједињене 

Америчке Државе) као партнерство (KKR & Co. L.P.), које почев од 1. јула 2018. године 

обавља своје активности као корпорација (KKR & Co. Inc.). Ова промена је извршена ради 

проширења базе инвеститора, поједностављења структуре KKR-а и олакшања улагања у 

његове акције. KKR представља глобално инвестиционо друштво и нуди широк асортиман 

алтернативних фондова и осталих инвестиционих производа инвеститорима и пружа 

капитална тржишна решења за фирме, њихова портфолио друштва и клијенте. Повезани 

приватни инвестициони фондови KKR-а инвестирају у друштва у различитим секторима. 

Свако повезано портфолио друштво KKR-а има сопствени управни одбор, који обично чини 

један или више представника KKR-а, и послује и финансира се независно од других 

повезаних портфолио друштава KKR-а. Вршилац контроле над KKR-ом јесте друштво KKR 

Management LLC. Подносилац Пријаве има велики број зависних друштава у свету која су 

под његовом крајњом контролом и са којима чини групу друштава (у даљем тексту: KKR 

Група), која представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона. 
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 PHCHC је KKR-ово портфолио друштво које је под његовом искључивом контролом 

и непосредни стицалац у предметној концентрацији. Ово друштво пружа решења за 

здравствену негу у области медицинских средстава, информационих технологија 

здравствене заштите и биолошких наука. Ово друштво је највише активно у производњи и 

продаји материјала за тестирање дијабетеса, који се састоје од уређаја за мерење глукозе у 

крви/система за праћење и повезаних потрошних материјала који се обично купују и 

користе директно од стране пацијената за праћење дијабетеса и других болести начина 

живота. PHCHD такође обезбеђује лабораторијску опрему као што су 

замрзивачи/фрижидери, инкубатори и аутоклави за стерилизацију. У области биолошких 

наука (life sciences), PHCHD обезбеђује опрему и услуге потребне за потпуно очување 

узорака и културу бактерија/ћелија, као и одржавање чистих просторија. 

 KKR је доставио Комисији податке о својим зависним друштвима на дан 31. 

децембар 2017. године, као и о портфолио друштвима под његовом контролом која имају 

зависна друштва регистрована у Републици Србији. 

 У Републици Србији је подносилац Пријаве присутан преко регистрованих зависних 

друштава, као и преко пословних активности његових портфолио друштава. 

 KKR Група је у 2017. години остварила укупан годишњи приход у свету од око [...] 

милиона евра и у Републици Србији од око [...] милиона евра. 

Katama је новоосновано друштво са Кајманских острва чија делатност укључује низ 

активности у области анатомске патологије, које су раније биле део Дивизије за анатомску 

патологију друштва Thermo Fisher Scientific Inc. из Сједињених Америчких Држава (у 

даљем тексту: Thermo Fisher). Thermo Fisher је корпорација из Делавера са регистрованим 

седиштем у граду Вилмингтон, у области County of New Castle, у држави Делавер (САД). 

Име регистрованог агента Thermo Fisher-а је The Corporation Trust Company, чија адреса је у 

улици бр. 1209 Orange Street, у истом граду. Регистровани број Thermo Fisher-а у Делаверу 

је 558016. Thermo Fisher је друштво које је широм света активно у области биолошких 

наука, индустријских и примењених наука, клиничких, дијагностичких и медицинских 

решења. Thermo Fisher је јавно друштво чијим акцијама се тргује на Њујоршкој берзи. 

Ниједан акционар нема контролно учешће у овом друштву.  

[...]. Анатомска патологија се може дефинисати као грана медицине која проучава 

последице болести, углавном кроз микроскопску анализу. Примарна улога ове дисциплине 

је да идентификује абнормалности у циљу помоћи у дијагностицирању болести и начинима 

лечења. 

[...]. Katama је нарочито специјализована за микроскопске препарате и основне 

инструменте и потрошне материјале за хистолошке анализе. Њени главни клијенти су 

болнице и лабораторије. 

Ни Thermo Fisher ни Katama немају регистровано присуство у Републици Србији. 

Katama је у 2017. години остварила укупан годишњи приход у свету од око [...] 

милиона евра и у 2018. години у Републици Србији од око [...] евра. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предложена концентрација се односи на посредно стицање искључиве контроле над 

друштвом Katama и, следствено томе, бизнисом анатомске патологије друштва Thermo 

Fisher од стране PHCHD-а, холдинг друштва које је под контролом фондова које саветују 

или којима управљају зависна друштва KKR-a. 

У вези са наведеним, дана 28. јануара 2019. године, стране су закључиле Уговор о 

купопродаји удела (у даљем тексту: Уговор). 

За сврхе предложене концентрације, [...]. 

Након спровођења предложене концентрације, PHCHD ће стећи целокупни (100%) 

удео у друштву Katama од Thermo Fisher-а као продавца. 

Оваквим стицањима, KKR ће посредно стећи искључиву контролу над друштвом 
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Katama и, следствено, бизнисом анатомске патологије друштва Thermo Fisher. 

С обзиром да су у Уговору, у свим његовим деловима, исказане воље његових 

потписника да закључе трансакције и исту спроведу, чиме ће подносилац Пријаве стећи 

посредну контролу над Циљним друштвом, Комисија га је прихватила као правни основ 

предметне концентрације. 

У вези са разлозима за спровођење концентрације, у Пријави је наведено да за KKR, 

предложена концентрација представља инвестициону прилику која је у складу са његовом 

стратегијом улагања у привлачна друштва како би повећао вредност њиховог пословања са 

циљем профитирања од евентуалне продаје тих друштава. Такође, друштву PHCHD ће бити 

омогућено да повећа понуду својих производа. Пословање Циљног друштва је показало 

стабилан раст и створило снажну базу купаца на глобалним болничким тржиштима, а 

нарочито у Сједињеним Америчким Државама. PHCHD верује де ће инвестиција у Циљно 

друштво значајно допринети свим заинтересованим странама тако што ће допринети 

портфолију PHCHD-а у области дијагностике и здравствене заштите.  

С друге стране, за Циљно друштво, предложена концентрација пружа прилику за 

даљи развој и иновације.  

Учесници у концентрацији намеравају да спроведу концентрацију у наредном 

периоду, средином 2019. године. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

 Предложена концентрација се тиче стицања посредне контроле једног учесника на 

тржишту над другим учесником на тржишту, у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 

 Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у 

концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу једног од њих 

оствареном на тржишту Републике Србије у 2017. години, као последњој ревидираној 

финансијској години код учесника у концентрацији – проистиче да исти надмашују износе 

остварених укупних годишњих прихода из првог алтернативног услова из члана 61. Закона, 

што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. 

 Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став. 1 тачка 1) и став 3. Закона. 

 

 Релевантно тржиште 

 

 Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 

89/2009), као тржиште које обухвата релевантно тржиште производа на релевантном 

географском тржишту. 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. 

 Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и следеће 

уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у концентрацији, 

првенствено имајући у виду оне Циљног друштва. 

Предметна концентрација се односи на сектор здравствене заштите и биолошких 

наука, нарочито на клиничку дијагностику in vitro (у даљем тексту: IVD) и потенцијалне 

подсегменте, као области у којима је друштво Katama активно. 

Према досадашњој пракси Европске комисије IVD обухвата производњу и 

продају тестова (који се такође називају и реагенси или лабораторијски тестови) и 

повезане опреме/инструмената (који се називају и анализатори) за потребу спровођења 

испитивања изван људског тела. Инструментима, генерално, може да се спроводи 
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неколико врста испитивања која нису међусобно замењива, јер се њим испитују 

различите ствари. 

За потребе дефинисања релевантног тржишта производа, Европска комисија је 

пратила класификацију IVD-а коју користи Европска асоцијација произвођача 

дијагностичких средстава (у даљем тексту: EDMA). EDMA класификација (сада под 

називом „Глобална дијагностичка класификација“) генерално сматра да постоје 5 

главних тржишта за IVD:  

(1) Реагенси;  

(2) Инструменти/Потрошни материјал;  

(3) Услуге;  

(4) Подржавајући софтвер; и  

(5) Посуде за узорковање.  

Katama је примарно активна само на тржишту под (1) Реагенси и (2) 

Инструменти/Потрошни материјал, са споредним применама на тржиштима услуга, 

софтвера и посуда, али с обзиром на [...] Циљног друштва на њима, неће се даље 

анализирати. 

(1) IVD – Реагенси:  

Европска комисија је установила да су реагенси (или „тестови“) супстанце које 

реагују са одређеним узорком како би произвеле мерљив резултат, на пример стварањем 

нуспродукта или видљиве промене боје или физичког стања. 

EDMA даље дели лабораторијске тестове/реагенсе у шест главних категорија које 

је Европска комисија, у ранијим одлукама, сматрала засебним тржиштима: 

− Клиничка хемија; 

− Имунохемија; 

− Хематологија/хистологија; 

− Микробиологија; 
− Инфективна имунологија;

 

− Генетско испитивање. 
 

EDMA, затим, сваку од ових категорија даље дели на три нивоа који представљају 

све уже сегменте.
 

Katama је активна у само једној од претходно наведених категорија реагенса које је 

утврдила EDMA: Хематологија/хистологија - Ова категорија обухвата дијагностику IVD 

која се односи на саму крв, посебно на ћелијске елементе и одређене функције протеина 

(нпр. коагулацију). С обзиром на опсег ове категорије, Европска комисија је додатно 

поделила ово тржиште на следеће области: 

• Хемостаза - Хематолошка испитивања се спроводе пре/током операција или за 

праћење стања пацијената на антикоагулантима, или пацијената који су анемични, 

и укључују студије згрушавања крви; 

• Основна хематологија - Ово се односи на мерење и бројање белих и црвених 

крвних зрнаца, тромбоцита и хемоглобина у крви; испитивања се спроводе да би 

се код пацијената пратиле честе хематолошке абнормалности (нпр. леукемија); 

• Хистологија - Односи се на студију микроскопске анатомије ткива и елемената 

умирућих ћелија и обично се спроводи испитивањем ткива под микроскопом. У 

области хистологије, Katama је нарочито усмерена на припрему узорака за 

дијагностиковање карцинома. 

Од горе наведених, Katama послује само у оквиру подсегмента хистологије. У 

области хистологије, Katama је, нарочито, усмерена на припрему узорака за 

дијагностиковање карцинома. 

Од портфолио друштава која су под контролом KKR-а, само два су активна у 

области здравствене заштите и биолошких наука, као шире области у којој је активно 

друштво Katama. Међутим, ниједно од тренутно контролисаних портфолио друштава KKR-
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а није активно у истим бизнис областима као Циљно друштво (ни глобално, нити у 

Републици Србији) 

PHCHD није активaн у области у којој је Катама активна (односно у 

хематологији/хистологији), већ је активан само у области клиничке хемије преко својих 

система које пацијенти користе код куће за мерење концентрације глукозе у крви. Ово 

друштво је у 2017. години продало у Републици Србији следеће производе: 

лабораторијску опрему (аутоклаве, медицинске замрзиваче и фрижидере) и мераче глукозе 

у крви и прибор (ланцете, тест траке и мобилну апликацију) за пацијенте са дијабетесом, у 

циљу самосталног праћења нивоа глукозе у крви. Према наводима у Пријави, ниједан од 

ових производа се не поклапа са производима Циљног друштва. 

LGC Science Group Limited (у даљем тексту: LGC), KKR-ово друго портфолио 

друштво активно широм света у области здравствене заштите и биолошких наука, није 

активно ни на једном од наведених тржишта, имајући у виду да је усмерена на геномику. 

LGC је активан широм света у производњи и продаји геномских производа, као и у 

пружању услуга аналитичког и геномског испитивања. Усмерена је на генотипизацију и 

екстракцију ДНК. Генотипизација се може дефинисати као процес утврђивања разлика у 

генетској структури појединца испитивањем његове ДНК секвенце и поређењем са 

секвенцама других особа или референтном секвенцом. Ово друштво је у 2017. години 

продало у Републици Србији следеће производе: LGC-ову понуду геномских производа и 

услуга тестирања, у односу на тржишта фармацеутских производа; хране и животне 

средине; растварача; фито, форензике и хемије; и тржишта индустрије и метала. 

(2) IVD - Инструменти/Потрошни материјал 

EDMA даље дели тржиште за IVD инструменте/потрошни материјал на пет категорија: 

- Клиничка хемија/Имунохемијски инструменти; 

- Хематологија/Хемостаза/Имунохематологија/Хистологија/Цитолошки 

инструменти; 

- Микробиолошки (ћелијски) инструменти; 

- Генетски (нуклеинска киселина) инструменти за тестирање (укључујући и 

инструменте за микро низове); 

- Системи за процесирање узорака. 

Као што је горе наведено у вези са реагенсима, сваку од ових категорија је могуће 

даље поделити. Katama је активна у другој категорији инструмената 

(Хематологија/Хемостаза/Имунохематологија/Хистологија/Цитолошки инструменти), 

које је даље могуће поделити на инструменте и потрошни материјал за бројање ћелија, 

хемостазу, групирање крви, проточну цитометрију и хистологију/цитологију. Од тога, 

Katama је активна само у продаји инструмената и потрошног материјала за хистологију 

и цитологију. Тржиште ове дијагностичке опреме и потрошног материјала обухвата 

широку палету производа. То укључује, између осталог, апарате за обраду ткива, апарате 

за калупљење ткива, микротоме, криостате, апарате за аутоматско покривање препарата, 

касете, микротомске и криостатске ножеве, микроскопске плочице, покровна стакла, 

хистолошке боје, цитолошке центрифуге, цитолевке и цитолошке боје. 

Европска комисија је, конкретно, дефинисала одређени број ових производа. На 

пример, апарати за обраду ткива су сматрани опремом која се користи за обраду узорака 

ткива како би се уклонила вода и нечистоће и спречило пропадање. Апарати за 

калупљење ткива су дефинисани као опрема која се користи за умештање обрађених 

узорака у парафински восак како би се створио чврст парафински блок спреман за 

сецирање. Микротоми су обухватали опрему за сецирање укалупљених узорака унапред 

одређене дебљине. Опрема која се користила за замрзавање и сечење узорака који нису 

претходно укалупљивани била је обухваћена дефиницијом криостата. Коначно, апарати 

за аутоматско покривање препарата представљају опрему која се користи за фиксирање 

покровног стакла на микроскопску плочицу. 
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Katama је активна у производњи ових производа, нарочито микроскопских 

плочица, специјалних производа од стакла и сродног потрошног материјала. Katama 

нарочито производи ове производе за коришћење од стране клиничких лабораторија које 

су фокусиране на хистологију. Међутим, не постоје преклапања између активности 

друштва Katama у овој области и активности портфолио друштава која су под контролом 

KKR-а (нарочито LGC-а и PHCHD-а), јер не послују у области дијагностичке опреме и 

потрошног материјала (укључујући и потенцијалне подсегменте). 

На основу горе наведеног, учесници у концентрацији су предложили следеће би 

релевантно тржиште производа: клиничка дијагностика in vitro у хистологији и цитологији, 

које се односи на све производе и услуге везане за IVD за употребу у хистологији (и 

цитологији).  

Комисија је прихватила овако дефинисано релевантно тржиште производа у 

конкретном случају. 

 Комисија је заузела став да у предметном случају није потребна додатна 

сегментација релевантног тржишта производа, имајући у виду ефекте предметне 

концентрације. 

Такође, учесници у концентрацији су оставили и могућност да прецизна дефиниција 

релевантног тржишта производа остане отворена, јер не постоје преклапања између 

активности друштва Katama и активности портфолио друштава која су под контролом KKR-

а (нарочито LGC-а и PHCHD-а), тако да предложена трансакција неће довести до промена 

тржишне структуре у било којем од горе наведених сегмената. 

Као релевантно географско тржиште Комисија је дефинисала национално тржиште у 

Републици Србији, сходно својим надлежностима, што је у складу са предлогом учесника у 

концентрацији датим у сврху пружања потпуних података Комисији.  

Комисија није прихватила предлог учесника у концентрацији да се у овом предмету 

остави отворена дефиниција релевантног тржишта производа и релевантног географског 

тржишта, из разлога што спровођење концентрације неће имати за последицу хоризонтална 

и вертикална преклапања између пословних активности учесника у концентрацији у 

Републици Србији. 

Портфолио друштва која су под контролом KKR-а нису активна на дефинисаном 

релевантном тржишту производа у Републици Србији и стога немају релевантне податке о 

истом. 

Производи Циљног друштва се у Републици Србији продају преко друштава - 

дистрибутера [...] и [...]. Током периода извештавања, палета производа обухватала је 

инструменте и потрошни материјал за анатомску патологију, као и микроскопске плочице и 

специјалне производе од стакла. Сви такви производи се квалификују као или су намењени 

за употребу у хистолошком подсектору IVD-а. Такође, Циљно друштво нуди и услугу 

одржавања и поправке на својим инструментима након што су инсталирани, преко 

централизованог теренског сервисног тима који често одлази на локацију на којој се купац 

налази у циљу извршавања ове услуге. 

На основу својих интерних евиденција и истраживања, Циљно друштво процењује 

укупну величину релевантног тржишта на оквирно између [...]. 

На основу својих интерних евиденција и истраживања, Циљно друштво процењује да 

његов удео на релевантном тржишту, како је горе процењен, износи око /10-20/%. Према 

редовном току ствари, Циљно друштво не води евиденцију о свом тржишном уделу у 

погледу било којег другог подсегмента IVD тржишта. 

Циљно друштво не води, у оквиру својих редовних пословних активности, 

евиденцију о тржишним уделима својих конкурената у Републици Србији (и стога исти 

нису доступни). Међутим, Циљно друштво је доставило податке о следећим конкурентима, 

који се могу сматрати примарним конкурентима: 

- Agilent Technologies Inc. (производи који се продају под брендом „Dako“); 

- Danaher Corporation (производи који се продају под брендом „Leica“);  



 8 

- F. Hoffmann-La Roche AG (производи који се продају под брендом „Ventana“); и 

- Sakura Finetek Europe BV. 

Из разлога да Thermo Fisher нема регистровано присуство нити директне продаје у 

Републици Србији, није био у могућности да достави Комисији поуздану информацију о 

друштвима која конкуришу Циљном друштву у Републици Србији, односно њиховим 

тржишним уделима. 

 

Оцена ефеката концентрације 
 
 Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а на основу навода у Пријави, 

Комисија је констатовала да не постоје хоризонтална преклапања и вертикалне везе између 

учесника у концентрацији у Републици Србији, из разлога да подносилац Пријаве и његова 

зависна и портфолио друштва нису присутна на релевантном тржишту, нису имали ни 

добављаче, а ни купце у 2017. години на домаћем релевантном тржишту.  

 Спровођењем предметне концентрације промениће се само власник и вршилац 

непосредне/посредне контроле над Циљним друштвом. На основу наведеног Комисија је 

закључила да ће тржишна структура остати непромењена. 

 Узимајући у обзир све претходно изнето и 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 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 

и 106/2015 и 95/2018). 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

               Др Милоје Обрадовић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


