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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 6/0-02-455/2021-1, коју je дана 24. маја 2021. године 

поднелo привреднo друштвo Millennium Team d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси 

Жанке Стокић 39, Београд, Србија, преко пуномоћника адвоката Исидоре Николић 

Савин, улица Мирослава Антића 4, Нови Сад, дана 18. јуна 2021. године, доноси 

следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва Millennium Team d.o.o. 

Beograd, са седиштем на адреси Жанке Стокић 39, Београд, Србија, матични број 

17511068, над привредним друштвом Omega Beton d.o.o. Beograd, са седиштем на 

адреси Косте Главинића 2, Београд, Србија, матични број 1720549, куповином 100% 

удела.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Millennium Team d.o.o. 

Beograd, уплатило дана 26. маја 2021. године износ од XXX на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

Образложење 
 

 

Привредно друштво Millennium Team d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Жанке 

Стокић 39, Београд, Србија, матични број 17511068 (у даљем тексту: Millennium Team 

или подносилац пријаве), поднело је дана 24. маја 2021. године преко пуномоћника 

адвоката Исидоре Николић Савин, улица Мирослава Антића 4, Нови Сад, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-455/2021-1 (у даљем тексту: пријава). 

Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. 

                                      

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

             Број: 6/0-02-455/2021-6 

         Датум: 18. јун 2021. године 
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Након што је извршен увид у достављену документацију и допуну пријаве од 10. јуна 

2021. године, као 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). 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, 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 концентрације 

 

Подносилац пријаве, друштво Millennium Team основано је 2003. године. Основна 

делатност друштва је изградња грађевинских објеката нискоградње и то: 

 

- изградња и пројектовање хидротехничких објеката: водовода, кишне и фекалне 

канализације, армирано бетонских колектора, црпних станица, постројења за 

припрему воде за пиће, постројења за пречишћавање санитарних и индустријских 

отпадних вода; 

- изградња и пројектовање термотехничких, термоенергетских, процесних и 

гасних инсталација за објекте за прераду нафте и гаса, међународних 

магистралних продуктвода, гасовода и нафтовода за транспорт, магистралних и 

регионалних топлодалековода; 

- извођење радова на изградњи железничких пруга, пружних постројења и 

објеката; 

- изградња саобраћајне инфраструктуре; 

- изградња и санација градских и регионалних депонија.  

 

Поред своје основне делатности, Millennium Team се бави и специјалним радовима као 

што су подбушивање путева и пруга методом утискивања цеви, подбушивање методом 

косог усмереног бушења, бушење и постављање геотермалних сонди, снижавање нивоа 

подземних вода и друго, консалтингом и грађевинским инжењерингом.  

 

Подносилац пријаве представља матично друштво „Millennium Team“ групе друштава 

која у Републици Србији има следећа директно повезана зависна друштва: 

 

- MT Gastel d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Жанке Стокић 39, Београд, 

матични број 20436158, претежна регистрована делатност: дистрибуција 

гасовитих горива гасоводом (шифра делатности: 3522); 

- Institut Goša d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Милана Ракића 35, Београд, 

матични број 07264534, претежна регистрована делатност: истраживање и развој 

у осталим природним и техничко- технолошким наукама (шифра делатности: 

7219);  

- Millennium resorts d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Жанке Стокић 39, 

Београд, матични број 21498491, претежна регистрована делатност: хотели и 

сличан смештај (шифра деланости: 5510);  
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- Alea Consulting d.o.o. Donje Stopanje, са седиштем на адреси Јовице Михајловића 

110, Доње Стопање, Лесковац, матични број 21293083, претежна регистрована 

делатност: консултантске активности у вези са пословањем и осталим 

управљањем (шифра делатности: 7022); 

- Millennium Adria d.o.o., са седиштем на адреси Радничка 10, Опатија, Република 

Хрватска, матични број 040415770, претежна регистрована делатност: поморски 

и обални превоз путника (шифра: 50.10); 

- Mostogradnja ing d.o.o., са седиштем на адреси Жанке Стокић 39, Београд, 

матични број 21634166, претежна регистрована делатност: изградња мостова и 

тунела (шифра: 4213); 

- Industrija mehanizacije i traktora d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Жанке 

Стокић 39, Београд, матични број 21419389, претежна регистрована делатност: 

производња машина за пољопривреду и шумарство (шифра делатности: 2830); 

- Millennium properties d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Жанке Стокић 39, 

Београд, матични број 20435887, претежна регистрована делатност: 

консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем (шифра 

делатности: 7022); 

 

Поред наведених друштава, подносилац пријаве је присутан у Србији преко следећих 

индиректно повезаних друштава:  

 

- Millennium Team Sport d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Жанке Стокић 39, 

Београд, матични број 20650508, претежна регистрована делатност: управљање 

некретнинама за накнаду (шифра делатности: 6832); 

- Millennium Property Management d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Жанке 

Стокић 39, Београд, матични број 21056073, претежна регистрована делатност: 

управљање некретнинама за накнаду (шифра делатности: 6832); 

- KBV Datacom d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Милентија Поповића 9, 

Београд, матични број 20718749, претежна регистрована деланост: остале услуге 

информационе технологије (шифра делатности: 6209); 

- Industrija mašina i traktora d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар краља 

Александра 28, Београд, матични број 17149113, претежна регистрована 

деланост: производња машина за пољопривреду и шумарство (шифра 

делатности: 2830); 

- Kop Top Project d.o.o. Beograd, , са седиштем на адреси Жанке Стокић 39, 

Београд, матични број 21421898, претежна регистрована деланост: изградња 

стамбених и нестамбених зграда (шифра делатности: 4120). 

 

Поред поменутих друштава, подносилац пријаве ван Републике Србије има два 

огранка и то:  

 

- Millennium team d.o.o. Beograd – dio stranog društva „Millennium team“ Herceg 

Novi, са седиштем на адреси Призренска бр. 19, Игало, Херцег Нови, Република 

Црна Гора, матични број: 6-0012194/003, претежна регистрована делатност: 

изградња хидротехничких објеката (шифра делатности: 4291); и  

- Millennium team d.o.o. Beograd, Poslovna jedinica Banja Luka, са седиштем на 

адреси I Крајушког корпуса 22, Бања Лука, Бих, матични број: 57-05-0004-16, , 

претежна регистрована делатност: изградња хидротехничких објеката (шифра 

делатности: 4291). 
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Сва друштва која су под контролом друштва Millennium Team, у смислу члана 5. 

Закона, сматрају се једним учесником на тржишту. 

 

Циљно друштво у предметној трансакцији, над којим подносилац пријаве стиче 

контролу, јесте друштво Omega Beton d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Косте 

Главинића 2, Београд, Србија, матични број 1720549 (у даљем тексту: Omega Beton или 

циљно друштво). Друштво је основано 31. децембра 1998. године. Претежна делатност 

друштва је неспецијалозована трговина на велико (шифра делатности: 4690), а 

фактички се бави продајом песка, шљунка и камених агрегата. Једини члан друштва је 

физичко лице Снежана Шкундрић. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ концентрације, Комисији је достављено Писмо о намерама, 

потписано 10. маја 2021. године између Снежане Шкундрић, као продавца и друштва 

Millennium Team, као Купца. Концентрација ће бити спроведена тако што ће 

подносилац пријаве, у својству Купца, у року од […] од дана потписивања Акта о 

концентрацији закључити Уговор о купопродаји и преносу удела са циљним 

друштвом, којим ће стећи 100% удела у основном капиталу циљног друштва.  

 

Како је наведено у пријави, спровођење предметне концентрације пружа могућност 

подносиоцу пријаве да диверсификује свој портфељ и прошири сопствене капацитете и 

мрежу купаца. 

 

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 у концентрацији. Из 

података о укупним годишњим приходима учесника у концентрацији оствареним на 

светском тржишту и на тржишту Републике Србије који су достављени Комисији, 

проистиче да су ови приходи виши од износа остварених укупних годишњих прихода 

из члана 61. став 1. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне 

концентрације. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 2. 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). За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је, у конкретном 

случају, релевантно тржиште производа одредила као тржиште велепродаје природног 

шљунка и песка. 

 

Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог 

својства, уобичајене намене и цене, Комисија је приликом одређивања релевантног 

тржишта производа у конкретном случају првенствено имала у виду делатност циљног 

друштва и на тај начин уважила предлог подносиоца пријаве који је предложио да 

релевантно тржиште производа буде одређено као тржиште велепродаје природног 

шљунка и песка.  
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Шљунак и песак су грађевински агрегати, без специфициране гранулације, који су 

настали природним путем. Разлика између шљунка и песка, без обзира на то да ли су 

природни или вештачки, огледа се у крупноћи зрна. Зрна крупноће 0 до 4 mm називају 

се песком, а од 4 до 31,5 mm шљунком. Природни агрегати настају дејством природних 

утицаја околине, попут ерозије, атосфералија или ветра. По месту налажења ти 

агрегати могу бити речни и/или мајдански, у зависности од тога да ли се налазе у 

депозитима у коритима река или настају дробљењем и котрљањем стена.  

 

За разлику од природних, вештачки песак и шљунак се добијају индустријским 

млевењем стена, дакле људском радњом. Будући да је у конкретном случају предмет 

делатности другог учесника у концентрацији продаја природног песка и шљунка, 

дефиниција релевантног тржишта производа је одређена на горе поменути начин.  

 

Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези 

члана 2. Закона, прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве. 

 

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 на релевантном тржишту у 

Републици Србији, имајући пре свега у виду чињеницу да подносилац пријаве није 

присутан на дефинисаном релевантном тржишту у Републици Србији.  

 

Подносилац пријаве не поседује званичне податке о величини и вредности тржишта 

велепродаје природног песка и шљунка, будући да, како је наведено у пријави, у 

Републици Србији не постоје званични подаци о величини и вредности овог тржишта. 

Према његовим проценама, а на основу података којима располаже циљно друштво, 

тржишно учешће друштва Omega Beton на тржишту велепродаје природног песка и 

шљунка износи 2%. Највећи конкуренти друштва на овом релевантном тржишту су 

Sintezis Inženjering PPI d.o.o. Beograd, са тржишним уделом од 3%, Kanee d.o.o. 

Beograd, са тржишним уделом од 3% и Unicom Invest d.o.o. Beograd са тржишним 

уделом од 3%. 

 

Узимајући у обзир да подносилац пријаве није присутан на тржишту велепродаје 

природног песка и шљунка, Комисија је закључила да предметна концентрација неће 

довести до хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на 

дефинисаном релевантном тржишту производа/услуга на тржишту Републике Србије. 

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

чл. 19. Закона. Из тог 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 

њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у 

којој је концентрација пријављена. 
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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. 

 

 

 


