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Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-850/2019-9
Датум: 18. децембар 2019. године

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и чл. 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 6/0-02850/2019-1, коју је 25. октобра 2019. године поднело друштво GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE
INKOP DOO ĆUPRIJA, са седиштем на адреси Карађорђева 6, Ћуприја, Република Србија, које
заступа директор, Милан Милетић, законски заступник привредног друштва INKOP DOO
ĆUPRIJA, дана 18. децембра 2019. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва GRAĐEVINSKO
PREDUZEĆE INKOP DOO ĆUPRIJA, са седиштем на адреси Карађорђева 6, Ћуприја,
Република Србија, матични број 07923295, над привредним друштвом Novi Pazar-put d.o.o. Novi
Pazar, са седиштем на адреси Шабана Коче 67, Нови Пазар, Република Србија, матични број
07195303, и његовим зависним друштвима, стицањем 100% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 22. новембра 2019. године, уплатио износ
од XXX динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља одговарајући
прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво GRAĐEVINSKO PREDUZEĆE INKOP DOO ĆUPRIJA, са седиштем на
адреси Карађорђева 6, Ћуприја, Република Србија, матични број 07923295 (у даљем тексту:
INKOP DOO ĆUPRIJA или подносилац пријаве), поднело је дана 25. октобра 2019. године
преко законског заступника, директора Милана Милетића, пријаву концентрације која је
заведена под бројем 6/0-02-850/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Комисији je достављена и
допуна пријаве број 6/0-02-850/2019-4 од 18. новембра 2019. године. Подносилац пријаве је
предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри
концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које
проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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). Извод о извршеној уплати, као
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саставни део списа предмета, потврђује да је прописани износ за издавање акта уплаћен у
целости, што је утврђено у ставу II диспозитива.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције, подносилац пријаве је поднео Комисији
захтев за заштиту одређених података (у даљем тексту: захтев) садржаних у пријави
концентрације. Комисији је достављена и допуна захтева број 6/0-02-850/2019-5 од 18.
новембра 2019. године. Садржину захтева представља спецификација података чија се заштита
тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву
одлучила посебним Закључком о заштити података.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве INKOP DOO ĆUPRIJA се бави изградњом путева и аутопутева и
пропратним активностима како би се одређени пројекат реализовао. INKOP DOO ĆUPRIJA
нема главне пословне јединице и уобичајено ради по одређеној спецификацији на захтев
наручиоца. INKOP DOO ĆUPRIJA је у власништву три физичка лица: Звонко Веселиновић
(власник 40% удела), Милан Радоичић (власник 40% удела) и Жарко Веселиновић (власник
20% удела).
INKOP DOO ĆUPRIJA је власник 100% удела у привредном друштву DOLLY BELL DOO
BEOGRAD-Novi Beograd, са седиштем у Београду на адреси Партизанске Авијације 4, матични
број 21105171, шифра делатности 5510 (хотели и сличан смештај), као и власник 24,98703%
акција у привредном друштву GRADJEVINSKO PREDUZEĆE GRANIT-PEŠČAR AD LJIG, са
седиштем у Љигу на адреси Равногорска бб, матични број 07099274, шифра делатности 0811
(експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде). У току самог поступкa
пред Комиијом, привредно друштво INKOP DOO ĆUPRIJA, по решењу Привредног суда у
Нишу, стекло је и контролу над друштвом PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
BETONSKIH STUBOVA, TRAFO-STANICA I PRATEĆIH ELEMENATA ZA IZGRADNJU I
ODRŽAVANJE ELEKTROENERGETSKIH OBJEKATA BETONJERKA DOO ALEKSINAC, са
седиштем на адреси Аутопут бб, Алексинац, матични број 07858329, шифра делатности 2361
(производња производа од бетона намењених за грађевинарство). INKOP DOO ĆUPRIJA није
имало обавезу пријаве поменуте концентрације по члану 61. Закона, а који се односи на висину
остварених прихода учесника концентрације. Комисија је такође констатовала да власници
привредног друштва INKOP DOO ĆUPRIJA немају власничке уделе, нити акције у другим
правним лицима у Републици Србији.
INKOP DOO ĆUPRIJA је у 2018. години на тржишту Републике Србије остварио приход од око
827,3 милиона динара.
Циљно друштво Novi Pazar-put d.o.o. Novi Pazar (у даљем тексту: Novi Pazar-put) се бави
изградњом и одржавањем путева које обухватају изградњу и одржавање путева и путних
објеката, изградњу платоа и саобраћајница, те производњу грађевинског материјала за те
намене. Претежна делатност овог друштва је одржавање путева обзиром да највећи део
прихода остварује од те делатности. Novi Pazar-put је друштво са следећом власничком
структуром:
- НОВИ ПУТ ПЛУС Д.О.О. СЕВОЈНО - власник 77,298% удела
- MPP JEDINSTVO AD SEVOJNO - власник 22,701% удела
Novi Pazar-put d.o.o. је под крајњом контролом матичног друштва MPP JEDINSTVO AD
SEVOJNO, са седиштем на адреси Првомајска бб, Севојно – Ужице, матични број 07188307,
које је иначе и власник 100% удела у друштву НОВИ ПУТ ПЛУС Д.О.О. СЕВОЈНО.
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Циљно друштво Novi Pazar-put има два зависна друштва, која су такође предмет трансакције, и
то:
- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PUTNA IZGRADNJA ROŽAJE, са
седиштем на адреси M. TITA B.B. ROŽAJE, Црна Гора, регистарски број 5-0294782/007
- DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PUTNA IZGRADNJA ZUBIN
POTOK – U LIKVIDACIJI, са седиштем на адреси Колашинских кнежева бб, Зубин
Поток, Србија, матични број 20136120
Novi Pazar-put је на тржишту Републике Србије у 2018. години остварио приход од око 1,75
милијарди динара, док је на светском тржишту остварио приход од приближно 1,04 милиона
евра.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Предметна трансакција се тиче стицања непосредне појединачне контроле од стране друштва
INKOP DOO ĆUPRIJA над друштвом Novi Pazar-put, и посредно његовим зависним друштвима,
по основу Меморандума о разумевању (у даљем тексту: Акт о концентрацији и/или
Меморандум о разумевању) закљученим између подносиоца пријаве, друштва MPP
JEDINSTVO AD SEVOJNO и друштва НОВИ ПУТ ПЛУС Д.О.О. СЕВОЈНО. Потписаним
Актом о концентрацији исказана је намера од стране подносиоца пријаве, друштва INKOP DOO
ĆUPRIJA, за стицањем непосредне појединачне контроле над привредним друштвом Novi
Pazar-put, стицањем 100% удела у привредном друштву Novi Pazar-put. Стицањем 100%
оснивачког капитала у друштву Novi Pazar-put, подносилац пријаве ће посредно стећи контролу
над привредним друштвом DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PUTNA
IZGRADNJA ZUBIN POTOK - U LIKVIDACIJI, и привредним друштвом DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PUTNA IZGRADNJA ROŽAJE.
Подносилац пријаве је навео да ће конкретна концентрација бити реализована одмах након
прибављања одобрења Комисије за заштиту конкуренције по овој пријави, а као крајњи рок за
реализацију концентрације учесници су предвидели 31.12.2019. године.
Комисији је достављен Меморандум о разумевању, потписан дана 11. октобра 2019. године, а
који је Комисија прихватила као ваљани правни основ посматране концентрације.
Услови за подношење пријаве
Комисија је закључила да пријављена 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. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје учесника
концентрације. Пријава концентрације је поднета благовремено и у складу са чланом 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 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.
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Приликом дефинисања релевантног тржишта производа/услуга и релевантног географског
тржишта, подносилац пријаве је пошао од основне делатности циљног друштва Novi Pazar-put
(оне која генерише највећи приход) и географског тржишта на коме циљно друштво обавља
своје пословне активности.
Подносилац пријаве је навео да су основне делатности привредног друштва Novi Pazar-put
изградња и одржавање путева које обухватају изградњу и одржавање путева и путних објеката,
изградњу платоа и саобраћајница, те производњу грађевинског материјала за те намене.
Подносилац пријаве је такође навео да је током 2017. и 2018. године привредно друштво Novi
Pazar-put остварило највећи приход од одржавања путева. У табели која следи извршено је
разврставање прихода које је друштво Novi Pazar-put остварило пословањем током 2017. и
2018. године, а све у циљу одређења претежног извора прихода како би се правилно одредило
релевантно тржиште производа.
Табела 1. Структура прихода друштва Novi Pazar-put
Нови Пазар Пут
структура прихода

2018.

учешће (%)

(у динарима)

2017.

учешће (%)

(у динарима)

Приходи од одржавања

703.188.681

45,18%

571.617.893

45,93%

Приходи од изградње и
реконструкције путева

650.231.096

41,77%

524.357.189

42,13%

Приходи од реконструкције и
изградње улица

89.206.108

5,73%

0

0,00%

Приходи од продаје услуга рада
возила и грађевинских машина

67.595.595

4,34%

40.986.026

3,29%

8.108.535

0,52%

32.623.210

2,62%

Приходи од одржавања мостова

26.625.439

1,71%

70.833.665

5,69%

Приходи од продаје осталих
услуга

11.568.784

0,74%

4.245.452

0,34%

Приходи од продаје трећим
лицима

0

0,00%

0

0,00%

Приходи од продаје ГП

Укупни приходи

1.556.524.238

100,00%

1.244.663.435

100,00%

Према датим подацима Комисија констатује да основни извори прихода друштва Novi Pazar-put
представљају приходи остварени одржавањем путева и приходи од изградње и реконструкције
путева. Приход од одржавања путева представља константан приход наведеног друштва, док је
приход од изградње путева варијабилан због потпуно другачије организације и принципа који
се примењују на том тржишту. Са друге стране, основна делатност подносиоца пријаве је
изградња путева, док на тржишту одржавања путева на територији Републике Србије није
присутан. Тржиште изградње путева је организовано на другачији начин, тако да се послови
изградње путева добијају на тендерима које расписују наручиоци тих послова, те је приход од
те делатности варијабилан и зависи од успешности на тендерима и обима послова који се
добију на тим тендерима.
Подносилац пријаве је предложио да се релевантно тржиште производа дефинише као
релевантно тржиште одржавања путева, што је Комисија делимично прихватила. Комисија
констатује да је привредно друштво Novi Pazar-put учесник, како на тржишту одржавања
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путева, тако и на тржишту изградње и реконструкције путева, јер су приказани приходи овог
друштва највећим делом остварени на поменутим тржиштима.
На основу навода у пријави, затим делатности подносиоца пријаве, а нарочито циљног
друштва, и на основу приказане структуре прихода циљног друштва, Комисија је одлучила да
релевантно тржиште производа дефинише као:
- Релевантно тржиште одржавања путева и
- Релевантно тржиште изградње и реконструкције путева
Подносилац пријаве је навео да се план зимског одржавања (2018/2019. год.) државних путева I
и II реда у Републици Србији из октобра 2018. године односи на територију Републике Србије,
а посебно имајући у виду да је друштво Novi Pazar-put правно лице које према критеријумима
ЈП Путеви Србије испуњава услове за пружање услуга одржавања путева и може пружати
услуге одржавања путева на територији Републике Србије у целини то би као релевантно
географско тржиште требало одредити територију Републике Србије. Што се тиче другог
релевантног тржишта производа - тржишта изградње и реконструкције путева, подносилац
пријаве је релевантно географско тржиште дефинисао као тржиште Републике Србије, имајући
у виду специфичност делатности изградње и реконструкције путева.
По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је прихватила предлог
подносиоца пријаве, а то је да се оно за оба релевантна тржишта производа дефинише на
националном нивоу као тржиште Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2.
Закона.
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 и њену
допуну, закључила да концентрација неће битно утицати на промену тржишне структуре на
дефинисаним релевантним тржиштима у Србији и да неће имати негативне ефекте на
конкуренцију у Републици Србији.
На релевантном тржишту одржавања путева присутно је само циљно друштво Novi Pazar-put, а
не и подносилац пријаве. Према Плану зимског одржавања (2018/2019. год.) државних путева I
и II реда у Републици Србији из октобра 2018. године, Република Србија има 5.813,59 km
путева I реда сa профилом аутопута, 4.325,39 km путева IБ реда и 4.741,158 км путева II реда,
дакле, укупна дужина мреже државних путева I и II реда износи 14.880,14 км. Мрежа државних
путева за зимско одржавање у сезони 2018/2019. умањена је за део територије АП Косово и
Метохија коју у складу са резолуцијом Савета безбедности Уједињених нација 1244 ЈП „Путеви
Србије“ не одржавају. Такође мрежа за зимско одржавање умањена је и за део неизграђених
државних путева. Истовремено ЈП Путеви Србије одржавају и део мреже општинских путева на
територији АП Косово и Метохија укупне дужине 287,900 km.
Законом о путевима („Сл. Гласник Републике Србије“ бр. 41/18, 95/18) одређено је да се
управљање државним путевима поверава ЈП „Путеви Србије“, док је категоризација државних
путева извршена Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. Гласник РС“, број 105/2013,
119/2013 i 93/2015). Дакле, ЈП „Путеви Србије“ у складу са законом и другим прописима
организују послове одржавања, заштите, коришћења и развоја државних путева у Републици
Србији. Планом зимског одржавања (2018/2019.год.) државних путева I и II реда у Републици
Србији из октобра 2018. године предвиђени су радови и активности у зимском периоду
неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на путевима из надлежности
управљача - ЈП „Путеви Србије“. Међутим, те активности спроводе специјализована предузећа
за путеве са којима ЈП „Путеви Србије“ има закључене уговоре и која те послове обављају већ
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десетинама година. Према подацима из наведеног плана, на пословима одржавања комплетне
мреже државних путева Републике Србије ангажовано је 23 предузећа и 2 предузећа која
пружају услужну делатност („Србијапут“-Београд и „Војводинапут“-Нови Сад).
Друштво Novi Pazar-put одржава укупно 782,6 km путева на територији Републике Србије. На
основу уговора о одржавању путева који је закључен са ЈП „Путеви Србије“, друштву Novi
Pazar-put је поверено одржавање државних путева који се налазе на територији општина
Краљево, Рашка, Нови Пазар, Сјеница и Тутин. Тржишно учешће друштва Novi Pazar-put од
5,26% опредељено је на основу дужине путева I и II реда које одржава Novi Pazar-put, у односу
на укупну дужину државних путева која се одржава на територији Републике Србије (14.880,14
km). Подносилац пријаве, INKOP DOO ĆUPRIJA, ће предметном коцентрацијом преузети
тржишни удео циљног друштва, обзиром да није присутан на тржишту одржавања путева.
Поред друштва Novi Pazar-put, на релевантном тржишту одржавања путева присутна су и
следећа друштва:
- Траце ПЗП Ниш а.д. - Ниш са тржишним уделом од 9,90%, што одговара дужини од
1.474 km путева које одржава;
- ПЗП Ваљево а.д. - Ваљево са тржишним уделом од 8,97%, што одговара дужини од
1.334 km путева које одржава;
- Војпут а.д. - Суботица са тржишним уделом од 7,57%, што одговара дужини од 1.127 km
путева које одржава;
- ПЗП Strabag Зајечар а.д. - Зајечар са тржишним уделом од 7,49%, што одговара дужини
од 1.113 km путева које одржава;
- ПЗП Пожаревац а.д.-Пожаревац са тржишним уделом од 5,32%, што одговара дужини
од 793 km путева које одржава;
- Војводина пут – Бачкпут а.д. – Нови Сад са тржишним уделом од 5,23%, што одговара
дужини од 778 km путева које одржава.
Као што је већ речено, подносилац пријаве ће само преузети тржишни удео циљног друштва на
посматраном релевантном тржишту одржавања путева. Комисија такође констатује да након
спровођења предметне концентрације може доћи до извесних вертикалних ефеката на
посматраном тржишту, и то у случају када се подносилац пријаве нађе у улози извођача радова
приликом изградње/реконструкције путева, а циљно друштво у улози друштва које ће тај пут
касније одржавати.
Имајући све претходно наведено у виду, Комисија је закључила да ова концентрација након
своје реализације неће имати негативне ефекте на дефинисаном релевантном тржишту
одржавања путева, као и да неће довести до битне промене тржишне структуре на дефинисаном
релевантном тржишту у Републици Србији.
На другом релевантном тржишту, тржишту изградње и реконструкције путева, присутна су оба
друштва. Изградња путева обухвата како изградњу нових, тако и реконструкцију и /или
рехабилитацију постојећих путева. Под реконструкцијом се подразумева обнављање коловозне
конструкције, банкина, система за одводњавање, измена геометријских елемената пута најчешће по постојећој траси. За радове на тржишту изградње путева, сагласно Закону о јавним
набавкама, расписују се тендери. На тендерима могу да учествују сви извођачи који испуњавају
тендерске услове, домаћа и страна друштва која се баве овом делатношћу. Наиме, приликом
разматрања тржишта изградње и реконструкције путева у Републици Комисија је имала у виду
да се у овом случају ради о тендерском тржишту где продаја/вредност извођења радова зависи
и од успеха учесника у тендерском поступку, тј. од понуда које су доставили учесници у
тендерском поступку/извођачи радова. Пошто се утврде услови тендера и објави позив на
тендер, један од примарних критеријума за успех дате понуде је ниска цена извођења радова.
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Такође, природа надметања на тендерским тржиштима се разликује од типичних тржишта.
Наиме, конкуренти на тендерским тржиштима се надмећу „за тржиште“ а не „на тржишту“, јер
су унапред познати сви битни услови (рок, вредност радова, пенали за неизвршење обавеза на
предвиђени начин итд). Иако конкуренција за давање најбоље понуде може бити јака, само
једна/ограничен број понуда буде прихваћен. Стога, продаја коју су остварили учесници на
тендеру и њихови тржишни удели, зависе од успеха њихових понуда, што коначно примарно
зависи од цене конкретног производа/услуге. Из наведених разлога, сама вредност овог
тржишта као и удели учесника на њима су променљиви и унапред тешко предвидиви.
Следствено, тржишни удели нису реални показатељи тржишне моћи на тендерским тржиштима
јер директно зависе од резултата тендера и услед чињенице да је тражња увелико нередовна и
нестабилна, тако да и тржишни удели учесника на тржишту/извођача радова могу значајно
варирати из године у годину, у зависности од величине тендера и успеха учесника у тендеру
(нпр. може лако доћи до промене тржишног удела са 100% на 0% у периоду од само годину
дана и обрнуто). Комисија је констатовала присуство већег броја активних конкурената, као и
одсуство значајних баријера за приступ нових конкурената овом тржишту (наведено ниже),
тако да се на истом очекује и потенцијална конкуренција.
Подносилац пријаве INKOP DOO ĆUPRIJA нема главне пословне јединице, односно бави се
изградњом путева и аутопутева, као и пропратних активности да би се одређени пројекат извео.
Ради се по одређеној спецификацији – захтеваној од стране наручиоца, односно на захтев
наручиоца. Наиме, подносилац пријаве INKOP DOO ĆUPRIJA ради као подизвођач приликом
реализације пројеката, углавном грубе и земљане радове, ископе, насипе и сл. док ни на једном
пројекту није ангажован директно као извођач радова који се односе на изградњу путева и
аутопутева. Подносилац пријаве истиче и да се сви послови на којима је подносилац пријаве
ангажован односе на радове у подизвођењу, што значи да се ради о појединим фазама изградње
путева, као што су нпр. ископи, насипи и слично. Подносилац пријаве ни у једном послу нема
комплетно извођење одређеног пута, те се целокупни приходи подносиоца пријаве састоје од
подизвођења у оквиру делатности израдње и реконструкције путева, а један мањи део прихода
се састоји и од рентирања, односно најма грађевинске механизације.
Циљно друштво Novi Pazar-put присутно је на тржишту изградње и реконструкције путева у
области производње и постављања/уградње асфалта, и то:
- асфалта за носеће слојеве (битоносећи слој) – БНС
- асфалта за хабајуће слојеве (асфалт бетони) – АБ
- асфалта за лако саобраћајно оптерећење који се раде у једном слоју - БНХС16
Из разлога да се радови на изградњи путева изводе на основу добијених тендера, подаци о
величини тржишта као и удели учесника на тржишту су променљиви и унапред тешко
предвидиви. Последично, подносилац пријаве је користио јавно доступан податак у
Статистичком годишњаку Републике Србије – Грађевинарство, према коме укупна вредност
изведених грађевинских радова на ауто-путевима, путевима, улицама за саобраћај моторних
возила износи око 87,5 милијарди динара у 2018. години. Подносилац пријаве је на
консолидованом нивоу остварио пословни приход од око 788,7 милиона динара на релевантном
тржишту изградње и реконструкције путева, што представља 0,90% тржишног удела. Циљно
друштво је на овом тржишту остварило приход од око 739,4 милона динара, што представља
0,84% тржишног удела. Из претходно наведеног следи да збирно тржишно учешће учесника у
концентрацији на релевантном тржишту изградње и реконструкције путева износи око 1,74%.
Подносилац пријаве је проценио тржишне уделе и осталих учесника на посматраном
релевантном тржишту (на основу њихових финансијских извештаја за 2018. годину, преузетих
са интернет странице Агенције за привредне регистре). Извршене су процене тржишних удела
за следеће учеснике на тржишту:
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-

AKCIONARSKO DRUŠTVO PUTEVI UŽICE, тржишни удео 18,86%;
AKTOR A.T.E. OGRANAK BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), тржишни удео 9,12%;
CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LTD. OGRANAK
BEOGRAD-SAVSKI VENAC, тржишни удео 10,24%;
OGRANAK CHINA SHANDONG INTERNATIONAL ECONOMIC & TECHNICAL,
тржишни удео 11,31%.

Из претходно наведеног произлази да спровођење предметне концентрације неће довести до
значајних хоризонталних преклапања, као ни до битне промене тржишне структуре на
дефинисаном релевантном тржишту изградње и реконструкције путева у Републици Србији.
Коначно, Комисија је закључила да ова концентрација након своје реализације неће имати
негативне ефекте на дефинисаним релевантним тржиштима производа у Републици Србији, те
да не постоји забринутост у погледу 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 и 106/2015 и
95/2018).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Перић, с.р.
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