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Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-183/2020-6
Датум: 14. фебруар 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 6/0-02-183/2020-1, коју је 23. јануара 2020.
године поднело привредно друштво „J.S. Hamilton Poland“ sp. z o.o. са седиштем на
адреси Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, Пољска, преко пуномоћника адвоката Бојане
Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanovic & Partners“, Ресавска 23, Београд,
дана 14. фебруара 2020. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва „J.S. Hamilton
Poland“ sp. z o.o. са седиштем на адреси Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, Пољска,
регистарски број 0000778120, над привредним друштвом „SP LABORATORIJA“ ad, са
седиштем на адреси Индустријска 3, Бечеј, матични број 20074795, куповином акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво „J.S. Hamilton Poland“
дана 13. фебруара 2020. године уплатио ХХХ на рачун Комисије за заштиту
конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво „J.S. Hamilton Poland“ sp. z o.o. са седиштем на адреси
Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, Пољска, регистарски број 0000778120 (даље у
тексту: подносилац пријаве или J.S. Hamilton Poland), поднело је Комисији за заштиту
конкуренције (даље у тексту: Комисија), 23. јануара 2020. године, преко пуномоћника
адвоката Бојане Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanovic & Partners“,
Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-183/2020-1. Допуне пријаве су
поднете 27. јануара и 13. фебруара 2020. године.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава
потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе 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
Пoднoсилaц пријаве пружа услуге прeглeдa (инспeкциje) и тeстирaњa, као и
кoнсaлтингa у вeзи сa прегледом и тестирањм, при чeму извoди aнaлитичкa
истрaживaњa у свojим лaбoрaтoриjaмa. Њeгoвa мрeжa aкрeдитoвaних лaбoрaтoриja зa
тeстирaњe нуди ширoк спeктaр микрoбиoлoшких и хeмиjских aнaлизa зa прoизвoђaчe
хрaнe, кoзмeтикe, лeкoвa, хeмикaлиja, мaтeриjaлa зa кoнтaкт зa хрaнoм и мнoгим
другим индустриjaмa. Ово друштво тaкoђe пружa нeзaвиснe услугe тeстирaњa рaди
прoвeрe квaлитeтa и квaнтитeтa прoизвoдa нaмeњeних мeђунaрoднoj тргoвини.
Пoднoсилaц пријаве сe нaлaзи пoд индирeктнoм кoнтрoлoм кoмпaниje „Seaside
Investments Limited“, сa сeдиштeм нa aдрeси 2nd Floor Tudor House Le Bordage St Peter
Port Guernsey GY1 1BT, Гeрнзи. Компанија „Seaside Investments Limited“ послује под
заједничком контролом Mid Europa Fund IV LP и Mid Europa Fund IV A LP, са
регистрованим канцеларијама на адреси Tudor House, 2. спрат, Le Bordage, St. Peter
Port, Gernzi GY1 1BT (даље у тексту: „MEP Fond IV”).
„MEP Fond IV” је приватни инвестициони фонд који послује у оквиру групе друштава
„Mid Europa Partners“. Група „Mid Europa Partners“, преко својих зависних друштава,
послује на тржиштима у централној и југоисточној Европи, из пословница у Лондону,
Будимпешти, Варшави и Истанбулу. До сада је, према наводима подносиоца пријаве,
заузела пан-регионални приступ, тако што преузима водеће компаније, углавном
усредсређујући се на раст на домаћим тржиштима, и од 1999. године, закључила је 41
инвестицију у 18 земаља.
У Републици Србији, група „Mid Europa Partners“ послује преко привредног друштва
AD IMLEK, које се бави производњом млека и млечних производа и преко приватних
здравствених установа које послују у оквиру групе „MediGroup“ која пружа услуге
здравствене заштите у Србији, и то здравствене услуге на примарном и секундарном
нивоу, лабораторијске анализе и специјалистичке процедуре у области офталмологије,
IVF и дерматологије. Списак зависнох друштава групе „Mid Europa Partners“ се налази
у списима предмета.
Пред Комисијом је у току поступак испитивања дозвољености концентрације, по
пријави друштва Alpha BidCo d.o.o. са седиштем на адреси Ресавска 23, Београд, које
послује у оквиру групе „Mid Europa Partners“. Концентрација се односи, како је у
пријави наведено, на стицање појединачне контроле над следећим друштвима, односно
имовином и пословањем: 1) Hleb i Kifle d.o.o. Beograd, као и његовим зависним
друштвом Kiklet d.o.o. Beograd, 2) Lilly Drogerie Pekarstvo Beograd, и 3) имовином и
пословањем привредног друштва Ishrana d.o.o. Smederevo.

2

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу над
привредним друштвом „SP LABORATORIJA“ ad, са седиштем на адреси Индустријска
3, Бечеј, матични број 20074795 (даље у тексту: циљно друштво). Циљно друштво је
jeднa oд првих aкрeдитoвaних лaбoрaтoриja у Србиjи, aкрeдитoвaнa у склaду сa
стaндaрдoм ISO / IEC 17025 oд стрaнe Aкрeдитaциoнoг тeлa Србиje и нaкoн
пoтписивaњa угoвoрa сa oвим тeлoм и Meђунaрoднoм акрeдитaциoнoм оргaнизaциjoм
(ILAC), лaбoрaтoриja je стекла свoj мeђунaрoднo признaт стaтус. Ова лабораторија се
пo свoм кaпaцитeту и крeдибилитeту рaнгирa мeђу лaбoрaтoриjaмa сa мeђунaрoдним
рeфeрeнцaмa. Лабораторија је aкрeдитoвaна нпр. зa испитивaњe квaлитeтa и
бeзбeднoсти хрaнe зa људe и живoтињe, вoдe, срeдстaвa зa зaштиту биљa кao и
здрaвствeнe испрaвнoсти прeдмeтa oпштe упoтрeбe (кoзмeтикe, кухињскoг пoсуђa,
aмбaлaжe и срeдстaвa зa чишћeњe итд.).
Инициjaлнo пoслуjући у oквиру фaбрикe „Sojaprotein“, зa пoтрeбe aнaлизирaњa узoрaкa
сojинoг зрнa, пoлупрoизвoдa и гoтoвих прoизвoдa, циљно друштво од 2002. године
послује у оквиру пословног система Victoria Group, као део друштва „Sojaprotein“. Од
2005. године, циљно друштво пoстaje нeзaвиснa кoмпaниja члaницa Victoria Group, чији
је једини власник друштво Victoria Group ад, Београд. Циљно друштво нема зависних
друштава.
Комисија је решењем број 6/0-02-877/2019-4 од 11. децембра 2019. године одобрила
концентрацију која настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране
привредног друштва MK Group d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михајла
Пупина 115е, Београд, матични број 08179107, над привредним друштвом Victoria
Group a.d. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 115б, Београд,
матични број 17364723, и његовим зависним друштвима, куповином акција.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Правни основ за концентрацију је Уговор о купопродаји удела, закључен 20. јануара
2020. године, између подносиоца пријаве, као купца, и власника циљног друштва, као
продавца. Овим уговором је предвиђено да подносилац пријаве стекне 100% акција у
циљном друштву и тиме стекне појединачну непосредну 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. Узимајући у обзир да у тренутку подношења
предметне пријаве сви релевантни подаци и финансијски извештаји зa 2019. годину
нису били доступни, подносиоци пријаве су Комисији доставили податке и
финансијске извештаје који се односе на 2018. годину. 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
благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона.
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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, релевантно тржиште производа је
одређено као тржиште пружања услуга лабораторијских испитивања хране за људе,
хране за животиње, средстава за заштиту биља, воде, фармацеутских производа.
Комисија је наведено тржиште дефинисала полазећи од претежне делатности циљног
друштва и уважавајући досадашњу праксу Комисије (решење број 6/0-02-877/2019-4 од
11. децембра 2019. године). Подносилац пријаве је предложио да се релевантно
тржиште производа дефинише као тржиште техничког тестирања и анализе, наводећи
да му није позната претходна пракса Комисије или Европске комисије у вези са
активностима циљног друштва, као што су испитивање квалитета и безбедности хране
за људе и животиње, воде, средстава за заштиту биља као и здравствене исправности
предмета опште употребе (козметике, кухињског посуђа, амбалаже и средстава за
чишћење итд.). Подносилац пријаве указује на то да је Европска комисија разматрала
тржиште техничког тестирања и анализе, али да су пословне активности учесника у
концентрацији укључивале тестирање и сертификацију у вези са инжењерством, недеструктивно тестирање и прегледе, као и тестирање, прегледе и услуге усклађивања за
активности као што су грађевинарство, инфраструктура, управљање зградама и
индустријском опремом, с напоменом да у тим случајевима нису дате никакве даље
смернице у погледу тога да ли тржиште треба даље сегментирати и на који начин.
Комисија такође сматра да у конкретном случају није потребно издвајати друга
посебна релевантна тржишта производа која би била уже дефинисана, 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 у складу са предлогом подносиоца пријаве.
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 подносилац пријаве не послује на тржишту пружања услуга лабораторијских
испитивања хране за људе, хране за животиње, средстава за заштиту биља, воде,
фармацеутских производа, и да нема преклапања у пословању учесника у
концентрацији.
Циљно друштво нема своју организовану дистрибутивну мрежу на релевантном
тржишту, већ пружа своје услуге у свом седишту у Бечеју, у улици Индустријска 3.
Његов удео на овом тржишту, према проценама у пријави, износи око /0-5/%, а као
највећи конкуренти се наводе Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad (са уделом од
/10-20/%), Institut za kukuruz “Zemun Polje” (са уделом од /5-10/%) и PRIVREDNO
DRUŠTVO ZGOP AD Novi Sad (са уделом од /5-10/%).
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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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