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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 6/0-02-592/2021-1, коју је дана 6. августа 

2021. године поднело привредно друштво Orbico d.o.o, са седиштем на адреси 

Котурашка Цеста 69, Загреб, преко пуномоћника адвоката Милорада Ђорђевића, 

Мосорска 9, Београд, дана 20. августа 2021. године, доноси следеће 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Orbico d.o.o, 

са седиштем на адреси Котурашка Цеста 69, Загреб, матични број 080234144, над 

привредним друштвом „АРТ ТЕХНО ГРОУП“ ООД, са седиштем на адреси гр. 

София 1528, Област София, Община Столична, Район р-н Искьр, ж.к. Индустриална 

зона Гара Искьр II част, ул. 5010, No 10, Бугарска, број регистрације 131166512, 

куповином удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Orbico d.o.o., 

уплатио износ од ХХХ евра, дана 19. августа 2021. године на рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

  

Образложење 

 

Привредно друштво Orbico d.o.o, са седиштем на адреси Котурашка Цеста 69, Загреб, 

матични број 080234144 (у даљем тексту: друштво Orbico или подносилац пријаве), 

поднело је дана 6. августа 2021. године, преко пуномоћника адвоката, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-592/2021-1. Подносилац пријаве је 
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предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 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 и њених допуна, 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, даље у 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. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве се бави велетрговином и заступник је многих светских брендова 

за дистрибуцију на подручју Републике Хрватске. Асортиман производа које 

друштво Orbico дистрибуира обухвата прехрамбене производе, производе за негу и 

лепоту, техничке и електричне уређаје, фармацеутске производе, играчке, текстил, 

цигарете, као и моторна уља. Поред тога, друштво Orbico својим купцима нуди и 

комплетна пословна решења у области продаје, дистрибуције, логистичких услуга и 

услуга управљања робним маркама. Друштво Orbico представља матично друштво 

истоимене групе друштава, којом као оснивач и власник управља физичко лице 

Бранко Роглић (у даљем тексту: Orbico група). Orbico група сарађује са преко 70 

добављача, дистрибуира преко 500 локалних и светских робних марки и присутна је 

у 17 земаља, између осталог у Хрватској, Бугарској, Пољској, Словенији, Босни и 

Херцеговини, Мађарској, Немачкој, Црној Гори, Србији, Румунији, Украјини, 

Аустрији и др.  

 

У Републици Србији, Orbico група има зависно друштво ORBICO DOO BEOGRAD, 

са седиштем на адреси Партизанске авијације 4, Београд, матични број 20410060, 

претежна регистрована делатност: трговина на велико чврстим, течним и гасовитим 

горивима и сличним производима. Друштво ORBICO DOO BEOGRAD у Републици 

Србији поседује огранак ORBICO TRGOVINA I USLUGE DOO BEOGRAD 

OGRANAK STARA PAZOVA, претежна регистрована делатност: складиштење. 

 

У свом пословању у Србији, Orbico нуди потпуна и свеобухватна пословна решења за 

продају и дистрибуцију, логистичке услуге, маркетинг и услуге управљања робним 

маркама за велики број производа из асортимана Orbico групе. 

 

Сва зависна друштва која су под контролом Orbico групе се, у смислу члана 5. 

Закона, третирају као један учесник на тржишту.  

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом „АРТ ТЕХНО ГРОУП“ ООД, са седиштем на адреси гр. София 1528, 

Област София, Община Столична, Район р-н Искьр, ж.к. Индустриална зона Гара 

Искьр II част, ул.5010, No 10, Бугарска, број регистрације 131166512 (у даљем тексту: 

АРТ ТЕХНО или циљно друштво). Према наводима у пријави, циљно друштво је 

активно у производњи и продаји рекламног материјала и такозваног „РОС“ 

материјала (енг. Point of sale) који обухвата рекламне елементе као што су полице, 

витрине, рафове и сл., као и у пружању услуга брендирања постојећих елемената. 
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Поред тога, циљно друштво је активно и у производњи промотивног материјала као 

што су оловке, блокови, привесци за кључеве и др. Друштво АРТ ТЕХНО се 

тренутно налази под контролом физичких лица Юри-ја и Руслан-а Стоянов Велинов, 

оба са пребивалиштем у Бугарској, која имају по 50% удела у њему. Према наводима 

у пријави, циљно друштво није присутно у Републици Србији, нити остварује приход 

на тржишту Републике Србије. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Предуговор о 

купопродаји удела закључен између подносиоца пријаве, у својству купца, и 

физичких лица Юри-ја и Руслан-а Стоянов Велинов, у својству продаваца 100% 

удела у циљном друштву.  

 

Након спровођења предметне трансакције, циљно друштво ће у бити у потпуном 

власништву и под појединачном контролом подносиоца пријаве. 

 

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. Из података достављених Комисији 

о укупним годишњим приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве 

остварених у свету и у Републици Србији у 2020. години, проистиче су ови приходи 

виши од прописаних износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 

1. тачка 1) Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне 

концентрације Комисији.  

 

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 је, узимајући у обзир првенствено активности циљног друштва, 

предложио да се за потребе оцене ефеката предметне концентрације релевантно 

тржиште производа дефинише као тржиште производње рекламног и промотивног 

материјала.  

 

Група друштава којој припада подносилац пријаве је у укупно 17 држава, укључујући 

Републику Србију, активна у дистрибуцији робе широке потрошње (хране, пића, 

средстава за одржавање домаћинстава и за личну хигијену, батерија, дувана итд.).  



 4 

 

Циљно друштво је активно у производњи и продаји рекламног материјала и 

рекламног намештаја, као и у брендирању готових рекламних реквизита као што су 

панели, витрине, полице за излагање производа и др, а неки од његових 

најпознатијих клијената су, према наводима у пријави BIC, Duracell, Coca-Cola, Lidl, 

Hipp и др.  

 

Према наводима подносиоца пријаве, асортиман циљног друштва обухвата такозване 

РОС материјале, као што су панели, полице, рафови, витрине, и др. РОС материјали 

обухватају производе различитих облика и величина који се користе у самим 

продајним објектима у циљу информисања потрошача о производима на месту 

продаје. Наведени производи имају значајну улогу у атрактивном приказу производа, 

привлачењу визуелне пажње купаца, као и у приближавању бренда потрошачима и у 

његовом истицању у односу на конкуренцију. Поред наведеног, циљно друштво је 

активно и у производњи и продаји промотивног материјала, као што су оловке, 

блокови, привесци за кључеве и др. 

 

Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа производа, стварну 

делатност подносиоца пријаве и циљног друштва, Комисија је релевантно тржиште 

производа дефинисала као тржиште производње и продаје рекламног и промотивног 

материјала, прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве. Имајући у виду 

да циљно друштво није активно у Републици Србији и да другачија одлука нема 

утицај на оцену дозвољености концентрације, Комисија је закључила да у 

конкретном случају није неопходно уже дефинисање релевантног тржишта 

производа.  

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

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

у вези са чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је 

констатовала да циљно друштво није присутно, нити остварује приходе у Републици 

Србији, односно да није активно на релевантном тржишту.  

 

На основу наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне 

концентрације неће довести до хоризонталног преклапања у пословању учесника у 

концентрацији, нити ће проузроковати негативне вертикалне ефекте на дефинисаном 

релевантном тржишту производа.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила 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 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. 

 

  

 


