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Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци
ознаком XXX

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-309/2021-4
Датум: 25. март 2021. 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 6/0-02-309/2021-1, коју је 2. марта 2021. године поднело
привредно друштво AIT Buyer, LLC, са седиштем на адреси Corporation Service
Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Делавер 19801,
Сједињене Америчке Државе, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић, из
адвокатске канцеларије Karanović & Partners, Ресавска 23, Београд, дана 25. марта 2021.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва AIT Buyer,
LLC, са седиштем на адреси Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive,
Wilmington, New Castle County, Делавер 19801, Сједињене Америчке Државе,
регистарски број 5187085, над привредним друштвом AIT Worldwide Logistics
Holdings, Inc., са седиштем на адреси 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle
County, Делавер 19801, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 6540236, и
његовим зависним друштвима, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 4. марта 2021. године уплатио
износ од XXX евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља
одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.
Образложење
Привреднo друштвo AIT Buyer, LLC, са седиштем на адреси Corporation Service
Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, New Castle County, Делавер 19801,
Сједињене Америчке Државе, регистарски број 5187085 (у даљем тексту: AIT Buyer
или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија), дана 2. марта 2021. године преко пуномоћника адвоката Бојане
Миљановић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-309/2021-1 (у
даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри
концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.
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Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве, 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 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, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту
одређених података број 6/0-02-309/2021-2 од 9. марта 2021. године (у даљем тексту:
захтев). Садржину захтева представља спецификација података из пријаве, а чија се
заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о
овом захтеву одлучила посебним Закључком о заштити података.
Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве, друштво AIT Buyer, је друштво посебне намене основано за
потребе предметне трансакције. Друштво AIT Buyer је под контролом фондова које
саветује и којима управља друштво The Jordan Company, LP, са седиштем на адреси
399 Park Avenue, 30th F1oor, Њујорк 10022, Сједињене Америчке Државе (у даљем
тексту: TJC). Друштво TJC је компанија која управља приватним капиталом и која је
специјализована за куповину и развој компанија, најчешће у партнерству са постојећим
власницима и управљачким тимовима тих компанија. Управљачки партнери друштва
TJC и његових повезаних лица извршили су преко 100 инвестиција, и то углавном у
компаније чија је вредност између 100 милиона и 2 милијарде долара. Друштво TJC
има канцеларије у Њујорку, Чикагу, Стамфорду и Шангају.
Друштво TJC тј. његова портфолио компанија Worldwide Clinical Trials има једно
регистровано друштво у Србији, и то Worldwide Clinical Trials d.o.o. Beograd, са
седиштем на адреси Омладинских бригада 90б, Београд, матични број 20098368,
шифра и назив делатности 7022 - консултантске активности у вези с пословањем и
осталим управљањем.
Портфолио компаније друштва TJC оствариле су на светском нивоу у 2020. години
приход од оквирно [...] долара. На територији Републике Србије група друштава
подносиоца пријаве остварила је у 2020. години приход од око [...] евра.
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над привредним
друштвом AIT Worldwide Logistics Holdings, Inc., са седиштем на адреси 1209 Orange
Street, Wilmington, New Castle County, Делавер 19801, Сједињене Америчке Државе,
регистарски број 6540236 (у даљем тексту: AIT Logistics или циљно друштво). Ово
друштво је независна логистичка платформа која се не темељи на имовини, већ нуди
читав низ решења за ланце снабдевања. Друштво AIT Logistics пружа интегрисани
пакет глобалних услуга у ланцу снабдевања читавом низу разноврсних купаца,
укључујући и купце у е-трговини, кућној достави, малопродаји, природним наукама,
технологији, кварљивим производима, индустрији и државној управи. Циљно друштво
пружа логистичка решења која се примењују у услугама ваздушног, океанског и
друмског транспорта. Примарна делатност циљног друштва је [...]. Циљно друштво је
под контролом повезаних друштава фонда приватног капитала Quad-C, Charlottesville,
VI, Сједињене Америчке Државе, који поседује већински удео у друштву AIT Logistics,
2

и физичких лица од којих ниједно нема више од 25% удела у циљном друштву.
Друштво AIT Logistics нема зависна друштва регистрована у Србији, али је остварило
приход од оквирно [...] евра.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Предметна трансакција се тиче стицања удела и појединачне контроле од стране
подносиоца пријаве над циљним друштвом AIT Logistics и његовим зависним
друштвима. У том циљу, новоосновано зависно друштво AIT Merger Sub, Inc., са
седиштем на адреси Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington,
New Castle County, Делавер 19801, Сједињене Америчке Државе, регистарски број
5154684 (у даљем тексту: AIT Merger), друштво посебне намене које се налази под
индиректном контролом друштва TJC, биће спојено са друштвом AIT Logistics, након
чега ће друштво AIT Merger престати да постоји док ће циљно друштво наставити да
функционише као корпорација под индиректном појединачном контролом друштва
TJC. Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор и План спајања од 21.
фебруара 2021. године.
Услови за подношење пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника
концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2020.
години, утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је
укупан приход свих учесника у концентрацији у 2020. години већи од износа који је
прописан чланом 61. став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације.
Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 1. 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.
Група друштава која контролише подносиоца пријаве (друштво AIT Buyer) је
инвестициони фонд који управља приватним капиталом и који је специјализован за
куповину и развој компанија, најчешће у партнерству са постојећим власницима и
управљачким тимовима тих компанија. Друштво ТЈС у свом портфолију контролише
[...]. Циљно друштво је међународна компанија која пружа логистичка решења која се
примењују у услугама ваздушног, океанског и друмског транспорта.
Имајући све претходно наведено у виду и полазећи од својстава, намене и цене
предметног скупа роба/услуга, односно од делатности учесника у концентрацији, а
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нарочито циљног друштва, Комисија је као релевантно тржиште производа дефинисала
тржиште шпедитерских услуга. Комисија је имaла у виду и да се тржишта за
шпедицију, уговорну логистику и превоз терета посматрају као одвојена релевантна
тржишта, у складу са њеном праксом и праксом ЕУ.
Подносилац пријаве наводи да се шпедиција (према пракси ЕУ), може дефинисати као
организација превоза робе (која потенцијално укључује активности у вези са
царинским одобрењима, складиштењем, услугама земаљског опслуживања, итд.) у име
корисника, а према њиховим потребама. Према Посебним узансама у пословању
шпедитерских друштава у Републици Србији („Службени гласник РС", број 99/2018),
шпедитерске услуге подразумевају све услуге које се односе на организацију отпреме
и/или допреме робе коришћењем свих врста транспортник путева и видова транспорта,
као и остanе послове који су у вези са тим, а то су услуге које се тичу: транспорта;
консолидације/деконсолидације; складиштења; манипулације робом; додатних услуга
(комисионирање, узорковање, паковање, мерење, етикетирање и сл.); дистрибуција
робе; царинског заступања; консултантских услуга; осигурања робе у транспорту;
плаћања царинских и других дажбина или обезбеђивање докумената везаних за
транспорт робе.
Комисија сматра да у конкретном случају није потребно издвајати потенцијална
посебна релевантна тржишта производа која би била уже дефинисана (укључујући
могућу сегментацију према врсти саобраћаја, односно према шпедицији путем ваздуха,
копна и воде (мора)), имајући у виду занемарљиве тржишне уделе циљног друштва на
сваком потенцијалном релевантном тржишту производа и да концентрација, сходно
томе, свакако неће нарушити конкуренцију у Републици Србији.
По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија га је дефинисала
на националном нивоу, као тржиште Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у
вези са чланом 2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију Комисија је
на основу података који су јој достављени уз пријаву концентрације, закључила да
концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на дефинисаном
релевантном тржишту у Србији и да неће имати негативне ефекте на конкуренцију у
Републици Србији.
Подносилац пријаве није присутан на релевантном тржишту производа у Републици
Србији, док је, према проценама датим у пријави, тржишни удео циљног друштва на
овом тржишту мањи од /0-5/%. На основу претходно наведеног, Комисија је закључила
да предметна концентрација неће довести до хоризонталног преклапања учесника у
концентрацији на релевантном тржишту. Стога се може закључити да спровођењем
предметне концентрације неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или
вертикално посматрано, те 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 решења донета је применом члана 65. став 5. Закона и
члана 2. став 1. тачке 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности
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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 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.
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