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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 6/0-02-612/2021-1, коју је дана 17. августа 2021. године поднело 

привредно друштво СЕ POWER INDUSTRIES A.S., са седиштем на адреси Vrazova 

1321/23. Vitkovice, Ostrava, Чешка Република, преко пуномоћника адвоката Ксеније 

Мајкић, Светозара Марковића 65, Београд, дана 1. септембра 2021. године доноси следеће 

    

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва СЕ POWER INDUSTRIES 

A.S, са седиштем на адреси Vrazova 1321/23. Vitkovice, Ostrava, Чешка Република, 

матични број 067 10 930, над привредним друштвом BEOHEMIJA DOO, са седиштем на 

адреси  Булевар Михајла Пупина 115, Београд, матични број 17079590, куповином 100% 

удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво СЕ POWER 

INDUSTRIES A.S, уплатило износ од XXX (XXX) евро дана 25. августа 2021. године, као и  

XXX (XXX) динара, дана 30. августа 2021. године, на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што укупно представља прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво СЕ POWER INDUSTRIES A.S, са седиштем на адреси Vrazova 

1321/23. Vitkovice, Ostrava, Чешка Република, матични број 067 10 930 (даље у тексту: СЕ 

POWER или подносилац пријаве) поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у 

тексту: Комисија), дана 17. августа 2021. године, преко пуномоћника, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-612/2021-1 (у даљем тексту: пријава). 

 
Р еп уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-612/2021-4 

Датум: 1. септембар 2021. године 
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Подносилац пријаве је предложио да 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, 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). Доказ о извршеној уплати, 

којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је 

утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета. 

 

На основу члана 45. Закона, 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 

 

СЕ POWER je привредно друштво које послује у оквиру STRNAD HOLDING LTD, 

холдинг компаније под крајњим власништвом физичког лица Јарослава Стрнада, из 

Чешке. Области у којима послују подносилац пријаве и његова повезана друштва јесу 

енергетика, тешки инжењеринг, рециклаже сировина и железнички транспорт. 

 

У области енергетике и инжењеринга подносилац пријаве и његова повезана друштва 

нуде, како се наводи у пријави, свеобухватно решење од пројекта до саме имплементације 

и то: извођење пројеката у области електропривреде и опште индустрије; производња 

ингота (енгл. ingot) и кованих шипки, преко обрађених откивака и одливака за разне 

индустријске примене, па до комплетне испоруке челичанама, ваљаоницама и 

електранама.  

 

Рециклирање сировина обухвата поседовање постројења за хемијско пречишћавање 

отпадних вода капацитета 30.300 тона годишње, постројење за биолошко пречишћавање 

отпадних вода капацитета 120.000 м3 годишње и подручје биоразградње капацитета 

12.000 тона годишње; одлагање и рециклажу отпада из аутомобилске индустрије; 

управљање опасним отпадом од куповине, преко прераде до предаје топионицама 

сопственим друмским превозом; прикупљање, прераду и вредновање секундарних 

сировина. 

 

Област железничког транспорта обухвата изнајмљивање теретних вагона трећим лицима; 

пружање услуге у железничком caoбраћајy, шпедицији, друмском транспорту и 

одржавању и сервисирању шинских возила; као и поправка железничкик теретних вагона. 

 

Подносилац пријаве и његова повезана друштва немају зависна друштва у Србији нити 

пословне активности везане за Србију. 
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Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над привредним 

друштвом BEOHEMIJA DOO, са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 115, 

Београд, матични број 17079590 (даље у тексту: BEOHEMIJA или циљно друштво). 

 

Циљно друштво се бави производњом и продајом течних детерџената, прашкастих 

детерџената и кућне хемије. Такође, BEOHEMIJA поседује погон за производњу ПЕТ 

амбалаже. Циљно друштво је, према наводима из пријаве, опремљено најмодернијом 

технологијом и у потпуности аутоматизовано. Запошљава признате стручњаке и одликује 

се комплетним производним процесом који користи високо софистициране технологије, 

које обухватају и постројења за производњу ПЕТ и ПЕ амбалаже. BEOHEMIJA производи 

течне детерџенте и то: Duel омекшивач, Duel DWL, Duel Glass, Duel АРС, Spin DWL, PL 

робне марке. У погледу прашкастих детерџената у производној линији се налазе: Duel 

compact, Selection, Gold, PL робне марке. Власник циљног друштва је друштво PRESTON 

HOLDING, Нови Сад, матични број: 20398043. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, достављен је Уговор о аквизицији (даље у 

тексту: Уговор), који су привредно друштво PRESTON HOLDING и СЕ POWER 

закључили 9. августа 2021. године, [...] 

 

Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу 

да пријави 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 благовремено у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште производа 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. 

 

Подносилац пријаве истиче да на територији Републике Србије нема преклапања 

активности између СЕ POWER (укључујући и повезана друштва) и циљног друштва, јер 

подносилац пријаве, као ни његова повезана друштва, није присутан у Републици Србији. 

У вези са тим, подносилац пријаве наглашава да релевантно тржиште производа може 
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остати отворено. Алтернативно, и ради достављања комплетне пријаве, подносилац 

предлаже као релевантно тржиште производа - тржиште производње портфолија 

производа из групе детерџената и осталих средстава за чишћење. 

 

У складу са праксом Европске комисије, а полазећи од стварних активности циљног 

друштва, Комисија је релевантна тржишта производа дефинисала на основу категорија 

производа из производње циљног друштва из групе детерџената и осталих средстава за 

чишћење, и то као: 

1) тржиште производње и велепродаје детерџената за веш;  

2) тржиште производње и велепродаје омекшивача;  

3) тржиште производње и велепродаје производа за ручно прање посуђа;  

4) тржиште производње и продаје средстава за чишћење домаћинства. 

 

Комисија није прихватила предлог подносиоца пријаве да дефинисање релевантног 

географског тржишта остане отворено, имајући у виду активности учесника у 

концентрацији, већ је релевантно тржиште производа 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 које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да концентрација 

неће нарушити конкуренцију на релевантним тржиштима, имајући у виду да између 

учесника у концентрацији нема преклапања у пословању на овим тржиштима, а с обзиром 

на то да подносилац пријаве не послује ни на једном утврђеном релевантном тржишту.  

 

Као извор података за изнете податке о тржишним уделима циљног друштва и 

конкурената на утврђеним релевантним тржиштима, Комисији је достављен извештај 

агенције Nielsen (даље у тексту: извештај) о стању на овом тржишту. 

 

Укупна вредност продаје и обима релевантних тржишта за 2020. годину, у складу са 

поменутим извештајем је: 
[...] 
У пријави се процењује да је тржишни удео циљног друштва на тржишту производње и 

велепродаје детерџената /10-20/%  (према вредности), односно /10-20/%  (према обиму 

производње). Највећи конкурент у овом сегменту је HENKEL, који, према вредности има 

тржишни удео од /30-40/%  а према обиму производње/40-50/%   Први следећи конкурент 

је PROCTER & GAMBLE који, према вредности има тржишни удео од од /20-30/%  а 

према обиму производње /10-20/% . 

 

На тржишту производње и велепродаје омекшивача, циљно друштво, према вредности 

има тржишни удео од /10-20/% а према обиму производње /10-20/% . Највећи конкурент 

на овом тржишту је PROCTER & GAMBLE са тржишним уделом према вредности /30-

40/%, а према обиму производње /30-40/%. UNILEVER са тржишним уделом према 

вредности од/10-20/% ,  а према обиму производње/10-20/%  и HENKEL са тржишним 

уделом према вредности од /10-20/% а према обиму производње/10-20/% .  
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Тржишни удео циљног друштва на тржишту производње и велепродаје производа за 

ручно прање посуђа према вредности је /5-10/% , а према обиму производње/5-10/% . 

Највећи конкурент на овом тржишту је PROCTER & GAMBLE са тржишним уделом 

према вредности од /50-60/% а према обиму производње /40-50/% и HENKEL са 

тржишним учешћем према вредности од/10-20/% , а према обиму производње /10-20/%. 

 

На тржишту производње и велепродаје средстава за чишћење домаћинства, циљно 

друштво, према вредности има тржишни удео од  /0-5/%,  а према обиму производње /0-

5/%. Највећи конкурент на овом тржишту је HENKEL, који, према вредности има 

тржишни удео од/30-40/%, а према обиму производње /10-20/%. Први следећи је 

UNILEVER са тржишним уделом према вредности од /10-20/%.а према обиму производње 

/10-20/%. 

 

У складу са претходно наведеним, може се 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 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 бр. 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. 

 

 

 

 

 

 


