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„Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 

податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у 

распону који Комисија сматра одговарајућим начином 

заштите, а изостављени подаци ознаком XXX“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-686/2019-1, коју је дана 2. августа 2019. године поднело 

привредно друштво Društvo za izradu predmeta od plastičnih masa Bokić Gojko d.o.o. Niš-

Palilula, са седиштем на адреси Радивоја Кораћа бб, Ниш, Република Србија, преко 

законског заступника, директора Гојка Бокића, дана 14. августа 2019. године, доноси 

следећe 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва 

Društvo za izradu predmeta od plastičnih masa Bokić Gojko d.o.o. Niš-Palilula, са седиштем 

на адреси Радивоја Кораћа бб, Ниш, Република Србија, матични број 21240125, над 

Акционарским друштвом за саобраћајну делатност Ниш-експрес Ниш, са седиштем на 

адреси Чамурлија 160, Ниш, Република Србија, матични број 07133731, до које долази 

куповином 50,71762% акција с правом гласа, и променом заједничке у појединачну 

контролу. 
 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 7. августа 2019. године уплатио износ 

од XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво Društvo za izradu predmeta od plastičnih masa Bokić Gojko d.o.o. Niš-

Palilula, са седиштем на адреси Радивоја Кораћа бб, Ниш, Република Србија, матични број 

21240125, поднело је 2. августа 2019. године, преко законског заступника, директора 

Гојка Бокића, пријаву концентрације број 6/0-02-686/2019-1. 

 

Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-686/2019-4 

Датум: 14. август 2019. године 
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Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве, и њене допуне од 9. августа 2019. године, 

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). Увидом у списе предмета утврђено је да је подносилац пријаве 

уплатио прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку на рачун Комисије за заштиту конкуренције. 

 

О поднетом захтеву за заштиту података у смислу члана 45. Закона, биће одлучено 

посебним закључком. 

 

Учесници у концентрацији  

 

Учесник у концентрацији, привредно друштво Društvo za izradu predmeta od plastičnih 

masa Bokić Gojko d.o.o. Niš-Palilula, матични број 21240125 (у даљем тесксту: подносилац 

пријаве или друштво Бокић Гојко)  је основано 3. новембра 2016. године, чији је једини 

члан физичко лице Зоран Јовановић. Према јавно доступним подацима Централног 

регистра депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (у даљем тексту: 

ЦРХОВ), на дан 5. августа 2019. године, подносилац пријаве је поседовао 49,28238% 

акција од укупне емисије акција са правом гласа Акционарског друштва за саобраћајну 

делатност Ниш-експрес Ниш, са седиштем на адреси Чамурлија 160, Ниш, Република 

Србија, матични број 07133731 (у даљем тексту: циљно друштво или друштво Ниш-

експрес). Према наводима у пријави, друштво  Бокић Гојко и његов једини члан физичко 

лице Зоран Јовановић немају друга зависна друштва у Републици Србији. Подносилац 

пријаве је навео да у 2018. години није имао пословне активности. Према подацима из 

биланса успеха за 2018. годину, подносилац пријаве је у Републици Србији у 2018. 

години остварио укупан приход од 42 евра.  

 

Учесник у концентрацији, привредно друштво Ниш-експрес je основано 1951. године. 

Основна делатност циљног друштва је превоз путника на градским, међумесним и 

међународним линијама. Поред основне делатност превоза путника, циљно друштво  

пружа услуге сервисирања и одржавања сопствених возила и возила трећих лица, услуге 

из области регистрације и осигурања возила, као и техничког прегледа. Циљно друштво је 

активно и у организацији туристичких путовања у земљи и иностранству, и то пре свега у 

организацији ђачких екскурзија. Подносилац пријаве је доставио списак свих градских и 

приградских, међумесних, и међународних линија на којима друштво Ниш-експрес 

обавља превоз путника. Цињно друштво има 5 огранака: 

 

1. Ниш-експрес а.д. Ниш огранак Шумадија Ниш, са седиштем на адреси Трг Павла 

Стојковића 13 Ниш, чија је претежна делатност „делатности ресторана и покретних 

угоститељских објеката“, шифра делатности: 5610; 

2. Ниш-експрес а.д. Ниш огранак Зона Замфирова Ниш, са седиштем на адреси Сремска 

бб Ниш, чија је претежна делатност „делатности ресторана и покретних 

угоститељских објеката“, шифра делатности: 5610; 

3. Ниш-експрес а.д. Ниш огранак АС Ниш, са седиштем на адреси Булевар Дванаести 

Фебруар бб, Ниш, чија је претежна делатност „делатности ресторана и покретних 

угоститељских објеката“, шифра делатности: 5610; 
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4. Ниш-експрес а.д. Ниш – огранак Туристичка агенција АС Ниш, са седиштем на адреси 

Дванаести Фебруар бб, Ниш, чија је претежна делатност „делатност тур-оператора“, 

шифра делатности: 7912; 

5. Ниш-експрес а.д. Ниш – огранак Туристичка агенција центар, са седиштем на адреси 

Трг краља Милана бб, Ниш, чија је претежна делатност „делатност тур-оператора“, 

шифра делатности: 7912; 

 

Подносилац пријаве је навео да циљно друштво поседује и управља следећим аутобуским 

станицама: АС Ниш, АС Сврљиг, део у АС Књажевац, АС Бела Паланка, АС Бабушница, 

АС Гаџин Хан, АС Прокупље, АС Алексинац, АС Бујановац, АС Куршумлија, АС 

Житорађа и АС Ражањ. Према наводима у пријави друштво Ниш-експрес нема зависних 

друштава у Републици Србији. Према подацима из биланса успеха за 2018. годину, 

друштво Ниш-експрес je остварило приход у свету од 1,59 милиона евра, док је у 

Републици Србији остварило приход од 29,5 милиона евра.  

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављено „Обавештење о намери преузимања 

акција са правом гласа Акционарског друштва за саобраћајну делатност Ниш-експрес 

Ниш од стране привредног друштва Бокић Гојко д.о.о. Ниш“, од 30. јула 2019. године (у 

даљем тексту: Обавештење), као и нацрт скраћеног текста Понуде за преузимање. Према 

Обавештењу, подносилац пријаве је поседовао 49,28237% акција од укупне емисије 

акција са правом гласа и 40,07363% преференцијалних акција које немају право гласа. 

Подносилац пријаве се обавезао да ће након одобрења Комисије за хартије од вредности 

Републике Србије, у складу са законским прописима, објавити понуду за преузимање 

50,71762% акција од укупне емисије акција са правом гласа и 59,92637% 

преференцијалних акција.  

 

Након спровођења трансакције, доћи ће до промене облика контроле, тако што ће се 

заједничка контрола, коју су вршили подносилац пријаве и привредно друштво Delta Real 

Estate d.o.o., променити у непосредну појединачну контролу коју ће вршити подносилац 

пријаве. 

 

Услови за подношењe 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 3. Закона, што је утврђено увидом у акте о концентрацији. Концентрација 

која се спроводи путем понуде за преузимање у смислу прописа којим се уређује 

преузимање акционарских друштава, мора бити пријављена и кад нису испуњени услови 

из члана 61. став 1. Закона. 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 
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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 предложио да се релевантна тржишта производа дефинишу као: а) 

тржиште превоза градским линијама, б) тржиште превоза међумесним линијама, и в) 

тржиште превоза међународним линијама. 

 

Подносилац пријаве сматра да даља подела релевантног тржишта производа није 

потребна у овом случају, имајући у виду да друштво Бокић Гојко није самостално 

активно на релевантним тржиштима производа, осим преко друштва Ниш-експрес, над 

којим већ врши заједничку контролу.  

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од 

делатности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, Комисија је 

констатовала да је циљно друштво присутно на следећим релевантним тржиштима 

производа: 

1. тржиште пружања услуга превоза путника аутобусима на градским и приградским 

линијама; 

2. тржиште пружања услуга превоза путника аутобусима на међумесним линијама; 

3. тржиште пружања услуга превоза путника аутобусима на међународним линијама; 

4. тржиште управљања аутобуским станицама; 

5. тржиште пружања услуга сервисирања и одржавања возила, услуга из области 

регистрације и осигурања возила, као и техничког прегледа; 

6. тржиште пружања услуга организатора туристичких путовања (тур-оператора); 

7. тржиште пружања услуга у ресторанима и покретним угоститељским објекатима. 

 

Комисија у складу са уобичајеном праксом Европске комисије, сматра да дефиницију 

релевантног тржишта производа треба да остави отвореном, јер се спровођењем 

предметне трансакције неће десити суштинске промене на релевантном тржишту 

производа. Наиме, предметном трансакцијом долази до промене облика контроле, тако 

што ће се заједничка контрола, коју су вршили подносилац пријаве и привредно друштво 

Delta Real Estate d.o.o., променити у непосредну појединачну контролу коју ће вршити 

подносилац пријаве. 

 

Подносилац пријаве је предложио да се релевантно географско тржиште дефинише као  

територија Републике Србије. Комисија из напред наведених разлога сматра да 

дефиницију релевантног географског тржишта треба да остави отвореном. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је користила податке које је 

доставио подносилац пријаве. Подносилац пријаве је навео да циљно друштво пружа 

услуге превоза путника аутобусима на [...] градских и приградских линија, [...] 

међумесних и [...] међународних линија. Подносилац пријаве је навео да трансакција неће 

довести до агрегације тржишних удела учесника у концентрацији, те да неће имати 

никакав утицај на конкуренцију на било ком потенцијално релевантном тржишту у 

Србији. 
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На основу напред наведеног као и из других навода у пријави, произлази да се 

спровођењем предметне концентрације неће променити тржишна структура ни на једном 

од потенцијалних релевантних тржишта производа на локалном и/или националном 

нивоу у Републици Србији. Комисија је закључила да спровођење предметне 

концентрације неће довести до негативних вертикалних ефеката на потенцијалним 

релевантним тржиштима производа на локалном и/или националном нивоу 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, с.р. 

 

 

 


