
 
 
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 6/0-02-294/2021-1, коју је 26. фебруара 2021. 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 Бојана 
Вучковића, из адвокатске канцеларије „Karanovic & Partners“, Ресавска 23, Београд, 
дана 25. марта 2021. године, доноси следеће 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

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 Institut za zaštitu na radu, za 
zaštitu od požara, zaštitu životne sredine, projektovanje i inženjering a.d. Novi Sad., са 
седиштем на адреси Марка Миљанова 9 и 9А, Нови Сад, матични број 08112517, 
куповином акција. 
 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво „J.S. Hamilton Poland“ 
дана 19. марта 2021. године уплатио износ од XXX евра, и дана 22. марта 2021. године 
XXX динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што укупно одговара 
прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 
поступку. 

Обр а з л ожењ е  
 

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), 26. фебруара 2021. године, преко 
пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске канцеларије „Karanovic & 
Partners“, Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-294/2021-1. Допуна 
пријаве достављена Комисији је заведена 25. марта 2021. 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 
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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. 

Учесници у концентрацији  

 
Пoднoсилaц пријаве пружа услуге прeглeдa, односно инспeкциje и тeстирaњa, као и 
кoнсaлтингa у вeзи сa прегледом и тестирањем, 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. Комплетан списак зависних друштава групе „Mid Europa 
Partners“ се налази у списима предмета. 
[...] 
 
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу над 
привредним друштвом Institut za zaštitu na radu, za zaštitu od požara, zaštitu životne 
sredine, projektovanje i inženjering a.d. Novi Sad, са седиштем на адреси Марка 
Миљанова 9 и 9А, Нови Сад, Србија, матични број 08112517 (даље у тексту: Institut za 
zaštitu na radu или циљно друштво). Institut za zaštitu na radu представља лабораторију 
која се по свом капацитету и кредибилитету рангира међу лабораторије са 
међународним референцама. Основано као акционарско друштво, циљно друштво 
врши техничка испитивања и анализу у областима заштите и безбедности на радном 
месту, заштите животне средине, заштите од пожара, безбедности саобраћаја и 
лабораторијских испитивања, сертификације и контроле производа, што представља 
његове основне делатности. Према јавно доступним подацима, лабораторија је 
акредитована према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, решењем бр. 01-
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073 од стране Акредитационог тела Србије и чланица је организације GAFTA (Grain 
and Feed Trade Association).  
 
У оквиру испитивања животних намирница и хране за животиње, лабораторија циљног 
друштва, према јавно доступним подацима, испитује производе као што су: 
беланчевинасти производи за прехрамбену индустрију, биљна уља и масти, жита и 
млински производи, пекарски производи, тестенине и сродни производи, брзо смрзнута 
теста, месо и производи од меса, риба и производи од рибе, кафа и производи од кафе, 
кухињска со, шећер, кекс и производи сродни кексу, какао производи и чоколаде, 
чоколадни крем производи, бомбонски производи, чајеви, пиво, освежавајућа 
безалкохолна пића, њихови прашкови и сирупи и сода-вода, вода, воће, поврће и 
печурке, производи од воћа и поврћа, млеко и производи од млека, скроб и производи 
од скроба, зачини, екстракти зачина, мешавине зачина, сирће, сенф, мед и производи 
од меда, јаја и производи од јаја, супе, сосови, додаци јелима и сродни производи, 
прашак за пудинг, прашак за пециво, помоћна средства за прехрамбену индустрију, 
ароме, адитиви, ензимски препарати, производи биљног порекла, алкохолна пића; 
храна за животиње.  
 
Такође, ова лабораторија ради микробиолошка испитивања предмета опште употребе и 
брисева, као што су: посуђе и прибор за једнократну употребу, остали прибор, средства 
за одржавање личне, хигијене, негу и улепшавање лица и тела, средства за одржавање 
чистоће у домаћинству, радне површине у објектима за пословање храном, брисеви са 
радних површина, руку радника, процесне опреме и трупова животиња. Лабораторија 
врши и испитивања воде, тачније физичка, хемијска, сензорска и микробиолошка 
испитивања воде. У лабораторији се врше и физичка, односно хемијска испитивања 
земљишта и седимената, као и физичка, хемијска и радиолошка испитивања отпада, 
затим физичка и хемијска испитивања ваздуха и радне околине. 
 
Лабораторија врши и визуелно, радиографско испитивање, испитивање течним 
пенетрантима, магнетским честицама и ултразвуком: заварених спојева; металних 
материјала, као и ултразвучно испитивање методом рефлексије. У овој лабораторији се 
врши и испитивање нивоа излагања људи на отвореном и затвореном простору 
електромагнетним пољима, као и мерење буке у животној средини и радној околини, 
испитивање грађевинских материјала, грађевинских елемената конструкција, 
грађевинских објеката и хала. Врши се затим и испитивање извора буке - одређивање 
нивоа звучне снаге извора буке, као и испитивање хуманих вибрација, као и мерење 
напона носилаца телевизијских сигнала и радио - дифузних сигнала звука. 
 
У служби за испитивање возила обављају се следећи послови: испитивање возила са 
уграђеним уређајима и опремом за погона на течни нафтни гас  и компримовани 
природни гас. У служби за прегледе и испитивања обављају се следећи послови: 
превентивни и периодични прегледи и испитивања опреме за рад, преглед и 
испитивање електричних инсталација, преглед и испитивање громобранских 
инсталација, преглед и испитивање трафостаница; преглед и испитивање система за 
проветравање склоништа и двонаменских објеката, испитивање телефонских 
инсталација и еквипотенцијализације, испитивање и контрола изолационих средстава и 
опреме личне и колективне заштите: рукавице, чизме, простирке, манипулативне 
мотке, клешта, индикатори, уземљивачи, осигурачи и друго,  испитивање и контрола 
изолационих апарата за заштиту органа за дисање, термовизијска инспекција 
електроинсталација, машина и опреме и термоенергетска ефикасност грађевинских 
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објеката, превентивна и периодична испитивања услова радне околине, теоријско и 
практично оспособљавање запослених за безбедан рад и провера стручне 
оспособљеностизаваривача - атестирање заваривача.  
 
Циљно друштво је акредитовано и за контролисање следећих производа: узорака 
заварених и лемљених спојева ради провере стручне оспособљености заваривача и 
лемиоца, електричних инсталација ниског напона, громобранских инсталација, 
антистатик опреме, електроизолационих средстава заштите, хидрантских мрежа, 
лифтова за превоз лица и терета на електрични и хидраулични погон, посуда под 
притиском које нису изложене пламену, опреме за технички преглед возила и то: 
уређаја са ваљцима за проверу силе кочења, анализатора гасова, опациметара, 
манометара за мерење притиска у пнеуматицима, реглоскопа-уређаја за проверу 
великог и обореног светла на возилу. 
 
Institut za zaštitu na radu је и именовано тело у склопу којег се обављу следећи послови:  
именовано тело за лифтове, оцењивање усаглашености лифтова који се трајно 
употребљавају у зградама и објектима према следећим поступцима: редован преглед 
лифта; ванредни преглед лифта; оцењивање усаглашености лифтова. Циљно друштво 
је и именовано тело за опрему под притиском, као и за преглед типа површина за 
ублажавање удара, оцењивања усаглашености анализатора издувних гасова и 
усаглашеност са типом на основу верификације производа. 
 
У оквиру циљног друштва, овлашћено тело за оверавање мерила, обавља послове 
оверавања мерила која се користе у функцији контроле и безбедности саобраћаја и 
упоребљавају се приликом техничког прегледа возила. Такође, ово тело бави се и 
пословима безбедности и здравља на раду, односно израдом аката о процени ризика за 
сва радна места у радној околини, правилника о безбедности и здрављу на раду, 
обављањем послова безбедности и здравља на раду, израдом упутстава за безбедан рад, 
као и теоријским и практичним оспособљавањем запослених за безбедан рад. Institut za 
zaštitu na radu бави се и пословима који су везани за планове, процене ризика и 
пројекте који се односе за заштите од пожара, као и на заштиту животне средине. 
 
Такође, у оквиру циљног друштва се раде и послови који су везани за медицину рада и 
то идентификацију и процену ризика на радном месту и у радној околини, обуке у 
организовању прве помоћи, спасавању, евакуацији и руковању опасним материјама. 
Раде се и пројекти који се односе на израду анализа повреда на раду, професионалних 
обољења и болести у вези са радом. Међутим, према јавно доступним подацима, 
делатност циљног друштва не обухвата тестирање животињских узорака, нити 
постављање дијагнозе, медицинско и стоматолошко тестирање и анализе. 
 
Седиште циљног друштва је у Новом Саду, са представништвима у Шапцу, Нишу и 
Крагујевцу, што значи да пружа услуге на читавој територији Републике Србије. Уделе 
у друштву имају физичка лица: Жељко Томић, Милорад  Бероња, Сања Томић и 
Милена Бероња. Циљно друштво нема зависних друштава у Републици Србији. 
 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 
Правни основ за концентрацију је Уговор о купопродаји удела, закључен 26. фебруара 
2021. године, између подносиоца пријаве, као купца, и Жељка Томића, Милорада 
Бероње, Сање Томић и Милене Бероње, као продаваца. 
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[...] 
  
    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 2020. годину 
нису били доступни, подносиоци пријаве су Комисији доставили податке и 
финансијске извештаје који се односе на 2019. 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. 

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 и решење број 6/0-02-183/2020-6 од 14. фебруара 2020. 
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, не-
деструктивно 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. 
 
Подносилац пријаве подсећа и на претходну праксу Комисије, која је разматрала 
предложено релевантно тржиште (решење број 6/0-02-183/2020-6 од 14. фебруара 2020. 
године) и дефинисала га с обзиром на пословне активности циљног друштва, односно 
као тржиште пружања услуга лабораторијских испитивања хране за људе, хране за 
животиње, средстава за заштиту биља, воде, фармацеутских прoизвода. У складу са 
наведеним, ужи сегмент релевантног тржишта производа могао би, према наводима 
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подносиоца пријаве, да буде дефинисан као тржиште техничких испитивања и анализа 
у областима заштите и безбедности на радном месту, заштите животне средине, 
заштите од пожара, безбедности саобраћаја и лабораторијских испитивања, 
сертификације и контроле производа. Комисија сматра да у конкретном случају није 
потребно издвајати друга посебна релевантна тржишта производа која би била уже 
дефинисана, имајући у виду да концентрација свакако 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. 
 

Оцена ефеката концентрације 

 
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 
је на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да 
концентрација неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту, с обзиром на 
занемарљива хоризонтална преклапања у пословању учесника у концентрацији на овом 
тржишту. Комисија оцењује и да спровођењем предметне концентрације неће доћи до 
негативних ефеката, вертикално посматрано, јер циљно друштво није пружало услуге 
подносиоцу пријаве и његовим повезаним друштвима регистрованим у Републици 
Србији. У том смислу, спровођење концентрације неће изазвати било какве вертикалне 
везе између учесника у концентрацији које би изазвале забринутост у смислу 
нарушавања конкурецније у складу са Законом. 
 
На релевантном тржишту, циљно друштво је присутно са тржишним уделом од /0-5/%, 
док је подносилац пријаве (преко зависног друштва SP Laboratorija), присутан са 
тржишним уделом од /0-5/%. Подносилац пријаве нема своју организовану 
дистрибутивну мрежу на релевантном тржишту, већ пружа своје услуге у седишту свог 
зависног друштва у Бечеју. Циљно друштво пружа своје услуге искључиво у својим 
просторијама у Новом Саду, као и у својим представништвима у Шапцу, Нишу и 
Крагујевцу. 
 
Према проценама у пријави, на утврђеном релевантном тржишту конкуренте би 
представљала следећа друштва: Jugoinspekt BG (са тржишним уделом од од /0-5/%), 
Jugoinspekt NS (са тржишним уделом од од /0-5/%), Anahem (са тржишним уделом од 
од /0-5/%), ALS Laboratory Bor (са тржишним уделом од од /0-5/%), Rea Lab BG (са 
тржишним уделом од од /0-5/%). Подносилац пријаве наводи и да се у оквиру овог 
тржишта конкуренти баве различитим тржишним сегментима, па истичу да наведени 
конкуренти не морају нужно бити активни и на уже посматраном тржишном сегменту 
који се односи на техничка испитивања и анализе у областима заштите и безбедности 
на радном месту, заштите животне средине, заштите од пожара, безбедности 
саобраћаја и лабораторијских испитивања, сертификације и контроле производа. Као 
највећи конкуренти, у овом ужем тржишном сегменту који се односи на техничка 
испитивања и анализе, у пријави се  наводе и Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, 
Institut za kukuruz “Zemun Polje”, СГС Београд, PRIVREDNO DRUŠTVO ZGOP AD 
Novi Sad и Конвар. 
 
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. 
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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 достављања 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. 

 
  

 


