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.

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-36/2020-2
Веза: 6/0-02-997/2019
Датум: 8. јануар 2020. 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 6/0-02-997/2019-1, коју је 10. децембра 2019.
године поднело привредно друштво „Avia Prime“ A.S. са седиштем на адреси На
прикопе 859/22, Нове Место, Праг, Чешка, преко пуномоћника адвоката Николе
Родића, Балканска 16, Београд, дана 8. јануара 2020. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва „Avia
Prime“ A.S. са седиштем на адреси На прикопе 859/22, Нове Место, Праг, Чешка,
матични број 06677606, над привредним друштвом „JAT-TEHNIKA“ DOO, са
седиштем на адреси Београд 59, Београд, матични број 20630094, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „Avia Prime“, дана 6.
јануара 2020. године уплатио XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што
одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво „Avia Prime“ A.S. са седиштем на адреси На прикопе 859/22,
Нове Место, Праг, Чешка, матични број 06677606 (даље у тексту: „Avia Prime“),
поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 10. децембра
2019. године, преко пуномоћника адвоката Николе Родића, Балканска 16, Београд,
пријаву концентрације број 6/0-02-997/2019-1.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава
потпуна и у складу са Уредбом 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 списима
предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен
прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији

захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је
о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.
1. Учесници у концентрацији
Привредно друштво „Avia Prime“ послује у оквиру уже групе друштава
„Hartenberg“, под контролом друштва „Hartenberg Holding“, односно у оквиру шире
групације „Synbiol“, са седиштима у Чешкој. Група „Hartenberg“ је усредсређена на
улагања у имовину у региону централне Европе, пре свега у Чешкој, Словачкој и
Пољској.
Подносилац пријаве нема директно или индиректно повезаних друштава у
Републици Србији, али је остварио приходе на тржишту Републике Србије преко
повезаних друштава у оквиру сестринских групација Synbiol и Agrofert, у износу од
око 3,5 милиона евра, продајом ђубрива, хемијских производа, семена, пекарских
производа и машина. Agrofert групација обухвата преко 200 компанија широм Европе и
активна је, пре свега, у области пољопривреде, затим индустрије хране, органске
хемије, дрвне индустрије, продаје и дистрибуције пољопривредних машина, медија без
директног или индиректног присуства у власничкој структури било ког друштва
регистрованог у Републици Србији.
У погледу активности у сектору који се односи на предложену концентрацију,
подносилац пријаве је активан на тржиштима Пољске и Словеније, преко зависних
друштава Linetech у Пољској и Adria Tehnika у Словенији, која се на аеродромима
Катовице и Жешов у Пољској, односно Љубљана у Словенији баве истом делатношћу
као и циљно друштво односно одржавањем авиона, мотора и компоненти.
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над
привредним друштвом „JAT-TEHNIKA“ DOO, са седиштем на адреси Београд 59,
Београд, матични број 20630094 (даље у тексту: JAT-TEHNIKA или циљно друштво).
Циљно друштво се налази у поступку приватизације у складу са јавним позивом
министарства привреде Републике Србије ЈП 14/2019, а у ком је подносилац пријаве
проглашен купцем циљног друштва. Ово друштво се налази у већинском власништву
Републике Србије (са уделом од 95,4093%), док су остали чланови такође субјекти
јавног права који су власничке уделе стекли у поступку припреме за приватизацију,
конверзијом својих потраживања у капитал.
Друштво „JAT-TEHNIKA“ је настало 2006. године, издвајањем од тадашње
матичне компаније „Јat Airways“ и данас послује као организација за одржавање
авиона, мотора и авио-компоненти (тзв. MRO центар – Maintenance/Repair/Overhaul),
чиме се и бави 85 година. Ово друштво представља независни интегрисан центар за
одржавање који нуди велики број различитих услуга – од базног и линијског
одржавања, преко одржавања мотора и компоненти до услуга инжењеринга, NDT-а,
калибрације, управљања материјалом, као и обука за одржавање. Циљно друштво своју
основну делатност организације за одржавање обавља пре свега у главној бази на
аеродрому „Никола Тесла“ у Београду, а линијско одржавање авиона обавља се и на
линијским станицама у Тивту и Подгорици (Црна Гора), као и у Скопљу (Македонија).
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Правни основ за концентрацију је Одлука министарства привреде број 401-004656/2019-05-93/07-2611 од 26.11.2019. године којом је подносилац проглашен купцем
у поступку јавног прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје 99,3834%
капитала циљног друштва, као субјекта приватизације. Овом одлуком је предвиђено да
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подносилац пријаве стекне 99,3834% удела у циљном друштву и тиме стекне
појединачну контролу над овим друштвом.
3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини
укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском
тржишту и тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су учесници у
концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника
већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву
концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације поднета у складу са
чланом 63. став 2. 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). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у
погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, у конкретном случају, релевантно
тржиште производа одређено је као тржиште одржавања ваздухоплова, што је у складу
са предлогом подносииоца пријаве и праксом ЕУ.
Одржавање ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова, уређаја и
опреме (даље у тексту: одржавање ваздухоплова), сврстава се у услуге земаљског
опслуживања које се пружају на аеродромима који су намењени за јавни авио-превоз, у
складу са чланом 126. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр.
73/10, 57/11, 93/12, 45/15, 66/15 – др. закон и 83/18), као и у ваздухопловно-техничке
делатности које обављају организације које су добиле дозволу (сертификат) за
обављање ове делатности, у складу са чланом 149. Закона о ваздушном саобраћају.
У складу са Правилником о обезбеђивању континуиране пловидбености
ваздухоплова и других ваздухопловних производа, делова и уређаја и о одобравању
ваздухопловно-техничких организација и особља који се баве овим пословима
(„Службени гласник РС“, бр. 5/19 и 50/19), одржавање ваздухоплова је свака следећа
активност, или њихове комбинације: ремонт, поправка, преглед, замена, модификација
или отклањање квара ваздухоплова или компоненте, сa изузетком претполетног
прегледа.
Комисија сматра да у конкретном случају није потребно издвајати потенцијална
посебна релевантна тржишта производа која би била уже дефинисана, као што је
могуће и у пракси ЕУ (према деловима ваздухоплова који се одржавају – на одржавање
мотора и компоненти, и према степену њиховог одржавања – на линијско и базно
одржавање ваздухоплова), имајући у виду да концентрација неће нарушити
конкуренцију у Републици Србији.
Релевантно географско тржиште, у конкретном поступку, одређено је као
тржиште Републике Србије, што је такође у складу са предлогом подносиоца пријаве.
Иако у Србији циљно друштво обавља основну делатност пре свега у главној бази на
аеродрому „Никола Тесла“ у Београду, Комисија није дефинисала тржиште овог
аеродрома као посебно тржиште, јер концентрација свакако неће нарушити
конкуренцију у Републици Србији.
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5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац
пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, с
обзиром на то да подносилац пријаве није присутан на релевантном тржишту у Србији.
Подносилац пријаве не послује на тржишту одржавања ваздухоплова у Србији, а
циљно друштво је практично једини учесник на релевантном тржишту. Циљно
друштво основну делатност одржавања авиона, мотора и компоненти обавља пре свега
у главној бази на аеродрому „Никола Тесла“ у Београду и једини је сервисер великих
комерцијалних авиона (Boeing 737 CL/NG, Airbus A320F, ATR 42/72) у Србији који
поседује важеће сертификатe (ЕАSA Part 145) за линијско и базно одржавање ових
авиона. Поред циљног друштва, у пријави се наводи да се компанија Prince Aviation,
поред обављања чартер превоза, авио таксија и школовања особља, бави такође и
одржавањем авиона, али из категорије мањих авиона (типа Cessna, Falcon, Piper и сл.)
те није директни конкурент циљном друштву.
У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у
смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa.
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, 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
Небојша Перић, с.р.
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