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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 6/0-02-518/2021-1, коју је дана 25. јуна 2021. године 
поднело привредно друштво EXTRA - AUTO TRANSPORT DOO VRBAS, са седиштем 
на адреси Маршала Тита 56, Врбас, Србија, преко пуномоћника адвоката Александра 
Ковача, из Новог Сада, улица Васе Стајића бр. 28., дана 16. августа 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 EXTRA - AUTO 
TRANSPORT DOO VRBAS, са седиштем на адреси Маршала Тита 56, Врбас, Србија, 
матични број 20330279, над привредним друштвом ZGOP AD NOVI SAD, са седиштем 
на адреси Васе Стајића бр. 2, Нови Сад, матични број 08024596, куповином акција.  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 10. августа 2021. године уплатио 
износ од XXX (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 EXTRA – AUTO TRANSPORT DOO VRBAS, са седиштем на 
адреси Маршала Тита 56, Врбас, Србија, матични број 20330279 (у даљем тексту: 
подносилац пријаве или Extra – Auto Transport), поднело је дана 25. јуна 2021. године 
преко пуномоћника, адвоката Александра Ковача, из Новог Сада, улица Васе Стајића 
бр. 28, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-518/2021-1, као и 
допуне пријава дана 20. и 22. јула 2021. године. Подносилац пријаве предложио је да 
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију 
учесника на тржишту у скраћеном поступку.  
 
Након што је извршила 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 
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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). Увидом у 
списе предмета утврђено је да је подносилац пријаве уплатио прописани износ за 
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку на рачун Комисије 
за заштиту конкуренције. 
 
Учесници у концентрацији 

 
Подносилац пријаве се бави пословима нискоградње, односно изградњом атарских 
путева, производњом и постављањем асфалта, изградњом надвожњака, изградњом 
брана и акумулација, вађењем и транспортом руда, као и изградњом доњег строја 
пруге. У питању је, према наводима подносиоца пријаве, таква врста делатности где 
нема робних марки, главних производа и слично. 
 
У пријави се наводи да су стварни власници подносиоца пријаве физичка лица Марко 
Сокановић и Жељко Каришић, при чему власнички удео Марка Сокановића износи 
35%, а Жељка Каришића 35%, и то преко зависног друштва EXTRA AGRAR DOO 
VRBAS, матични број 20712031 (чији је једини власник), које је директан власник 35% 
удела. Преосталих 30% удела представља сопствени удео друштва. 
 
Повезана друштва подносиоца пријаве која су у 2020. године остваривала приходе у 
Републици Србији су EXTRA AGRAR DOO VRBAS, матични број: 20712031 (шифра 
делатности: 4690 – неспецијализована трговина на велико) и MPP EAT DOO VRBAS, 
матични број; 21554391 (шифра делатности: 6820 – изнајмљивање властитих или 
изнајмљених некретнина и управљање њима).  
 
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 
друштвом ZGOP AD NOVI SAD, са седиштем Васе Стајића бр. 2, Нови Сад, матични 
број 08024596 (даље у тексту: циљно друштво или ZGOP AD), које је регистровано за 
обављање делатности нискоградње – изградња горњег строја пруге, одржавање и 
ремонт пруга, издавање опреме у закуп. У питању је, како наглашава подносилац 
пријаве, таква врста делатности где нема робних марки, главних производа и слично.  
 
Већински власник циљног друштва је привредно друштво INTEGRA CONSTUCTION 
KZ LLP, са седиштем на адреси 12/1 Kunayev str. VP-16, 010000 Nur-Sultan (Astana), 
Kazahstan, матични број 050 840 000 334, са 97,59769% акција. Стварни власник 
INTEGRA CONSTUCTION KZ LLP (даље у тексту: продавац) је физичко лице Garry 
Muslimov.  
 
У Републици Србији, продавац и наведнео физичко лице послују само преко циљног 
друштва, те је и претежна делатност којом се баве у Србији изградња железничких 
пруга и подземних железница, ремонт и одржавање пруге. Осим наведеног, према 
наводима из пријаве, они немају других пословних активности у Републици Србији.  
 
Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Намера подносиоца пријаве је да, директно или преко новооснованог повезаног 
правног лица DOO EAT ZGOP Novi Sad (чији је једини оснивач), изврши куповину 
97,59768% акција циљног друштва. 
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Подносилац пријаве доставио је Обавезујућу понуду за куповину акција правног лица 
ZGOP AD NOVI SAD, која је потписана дана 11. јуна 2021. године од стране 
подносиоца пријаве и већинског власника циљног друштва, тј. продавца. Ова понуда је 
резултат преговора продавца и подносиоца пријаве и представља намеру да се 
реализује предметна купопродаја акција. Обе стране су обавезане да плате пенале, у 
случају одустанка од трансакције, без ваљаног образложења.  
 
У овом случају, не ради се о обавезујућој јавној понуди за преузимање акција циљног 
друштва, већ о преговорима и намери да продавац, у тзв. „блок“ трансакцији на 
Београдској берзи изврши продају акција у свом власништву потенцијалном купцу, 
подносиоцу пријаве. Затим се предвиђа упућивање обавезујуће понуде за откуп 
мањинског пакета акција од малих акционара у складу са Законом о преузимању 
акционарских друштава („Сл. гл. РС“, бр. 46/2006, 107/2009 и 99/2011), Законом о 
привредним друштвима („Сл. гл. РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 
44/2018, 95/2018 и 91/2019) и Законом о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 
29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93, „Сл. лист СЦГ“, бр. 
1/2003 – Уставна повеља и „Сл. гл. РС“, бр. 18/2020). Након спровођења трансакције, 
подносилац пријаве стећи ће појединачну контролу над циљним друштвом. 
 
Услови за подношење пријаве 

 
Из свега наведеног произлази да предметна 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 је 
поднета у складу са одредбама члана 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.  
 
Подносилац пријаве сматра да би се релевантно тржиште производа за пријављену 
концентрацију могло дефинисати као нискоградња и изградња и реконструкција 
железничких пруга. Комисија сматра да је предлог релеватног тржишта производа 
постављен прешироко, ако се има у виду да се циљно друштво бави искључиво 
изградњом железничких пруга и подземних железница. У том смислу, Комисија је, као 
релевантно тржиште производа, у овом предмету, одредила тржиште изградње 
железничких пруга и подземних железница. 
 
Тржиште изградње железничких пруга и подземних железница се може посматрати као 
део ширег тржишта изградње, које обухвата изградњу зграда и изградњу 
инфраструктуре, односно осталих грађевина, с обзиром на то да се ове активности 
разликују у погледу вештина, машина и особља. У пракси ЕУ се прави слична разлика, 
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између изградње стамбених зграда (стамбени блокови, друге зграде за више 
домаћинстава и зграде за једно домаћинство), изградње нестамбених зграда (као што су 
нпр. индустријске зграде, канцеларије, тржни центри и болнице) и изградње 
инфраструктуре (као што су путеви, мостови, пруге, канализациони системи итд.), при 
чему је дефиниција тржишта изградње инфраструктуре остала отворена. 
 
Oпштe грaђeвинaрствo прeдстaвљa изгрaдњу кoмплeтних згрaдa и инфраструктуре, 
укључујући oргaнизaциjу извoђeњa грaђeвинских прojeкaтa (рaзрaдa грaђeвинских 
прojeкaтa), у кojу су укључeнa финaнсиjскa, тeхничкa и физичкa срeдствa пoтрeбнa зa 
oствaрeњe грaђeвинскoг прojeктa рaди кaсниje прoдaje. Изгрaдњa oстaлих грaђeвинa 
(инфраструктуре) обухвaтa изгрaдњу путeвa и жeлeзничких пругa (путeвa и aутoпутeвa, 
жeлeзничких пругa и пoдзeмних жeлeзницa, мoстoвa и тунeлa) и изгрaдњу цeвoвoдa, 
eлeктричних и кoмуникaциoних вoдoвa. Комисија је у конкретном случају посматрала 
тржиште изградње железничких пруга и подземних железница као посебно тржиште на 
коме се врши оцена предметне концентрације на конкуренцију. 
 
Подносилац наводи да би релевантно географско тржиште требало дефинисати на 
националном нивоу, односно као територију Републике Србије. Комисија је прихватила 
предлог подносиоца пријаве, и као релевантно географско тржиште одредила тржиште 
које обухвата територију Републике Србије. Предлог релевантног географског тржишта 
је у складу са претходном праксом Комисије и 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 је доставио подносилац пријаве, оценила да концентрација 
неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту, имајући у виду да подносилац 
пријаве не послује на релевантном тржишту и да не постоје хоризонтална преклапања 
између учесника на овом тржишту. 
 
Према наводима у пријави, процена тржишног удела циљног друштва за 2020. годину 
за регистровану делатност, која је утврђена и као релевантно тржиште производа, 
износи 1,65%. Подносилац пријаве, према његовим наводима, већину својих прихода 
остварује обављајући послове нискоградње (изградња и реконструкција путева, 
мостова, надвожњака и др.), тако да се може закључити да у 2020. години није остварио 
приходе од изградње железничких пруга и подземних железница. 
 
Као највећи конкурент на овом тржишту се наводи RŽD International, са тржишним 
уделом од 22%. 

Стога се може закључити да спровођење предметне концентрације неће изазвати било 
какве негативне ефекте, те да не постоји забриност у погледу било ког критеријума за 
оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тога разлога је одлучено као 
у ставу I диспозитива овог решења. 

Одлука у ставу II диспозитива 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 
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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).  
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