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Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. и 

члана 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 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 6/0-02-607/2021-1, привредног друштва 

Dentotal Group Holding Limited S.A, са седиштем на адреси 6-8 Corneliu Coposu 

Boulevard, module M23, floor 8, Bucharest, District 3, Румунија, поднетој 13. августа 

2021. године, преко пуномоћника Бојанe Mиљановић, адвоката у сарадњи са 

адвокатском канцеларијом Karanović & Partners o.a.d, Ресавска 23, Београд, дана 2. 

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 Dentotal 

Group Holding Limited S.A, са седиштем на адреси 6-8 Corneliu Coposu Boulevard, 

module M23, floor 8, Bucharest, District 3, Румунија, регистарски број J40/13924/2020, 

над привредним друштвом Dentatechnika EOOD, са седиштем на адреси 66 Andrey 

Lyapchev Blvd., residential area Mladost 2, Mladost District, 1797 Sofia, Бугарска, 

регистарски број (UIC) 131022750, куповином 100% удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, уплатио XXX евра дана 27. августа 

2021. године, на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани 

износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.  

 

Образложење 

 

Привредно друштво Dentotal Group Holding Limited S.A, са седиштем на адреси 

6-8 Corneliu Coposu Boulevard, module M23, floor 8, Bucharest, District 3, Румунија, 

регистарски број J40/13924/2020 (у даљем тексту: Dentotal или подносилац Пријаве), 

поднело је 13. августа 2021. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) Пријаву концентрације број 6/0-02-607/2021-1 (у даљем тексту: 

Пријава), која настаје стицањем појединачне контроле подносиоца Пријаве над 

привредним друштвом Dentatechnika EOOD, са седиштем на адреси 66 Andrey 

Lyapchev Blvd., residential area Mladost 2, Mladost District, 1797 Sofija, Бугарска, 

регистарски број (UIC) 131022750 (у даљем тексту: Dentatechnika или Циљно друштво), 

куповином 100% удела. Допуна Пријаве је поднета 19. августа 2021. године. 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-607/2021-4 

        Датум: 2. септембар 2021. године 

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. 
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Пријава је поднета преко пуномоћника Бојанe Mиљановић, адвоката у сарадњи са 

адвокатском канцеларијом Karanović & Partners o.a.d., Ресавска 23, Београд. 

Увидом у предметну документацију, Комисија је утврдила да је Пријава 

потпуна и поднета Комисији у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) у скраћеном облику, у складу са 

чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), и да су испуњени услови за поступање 

и одлучивање Комисије по Пријави у скраћеном поступку. 

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве уплатио прописани 

износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је 

констатовано у ставу II диспозитива. Доказ о уплати се налази у списима предмета. 

У предметном поступку подносилац Пријаве је на основу члана 45. Закона 

поставио и Захтев за заштиту података поднеском број 6/0-02-607/2021-3 од 25. августа 

2021. године, а тиче се заштите података који представљају садржину Пријаве и 

докумената која су предата као прилози уз Пријаву у папирној и електронској верзији. 

По наведеном захтеву биће одлучено посебним закључком. 

 

 

Учесници у концентрацији 

 

Dentotal је холдинг и матично друштво Dentotal Protect-а S.R.L. који је активан у 

дистрибуцији стоматолошких потрошних производа, инструмената и опреме у 

Румунији. Према наводима у пријави, Dentotal представља великог дистрибутера на 

брзорастућем тржишту денталне неге у Румунији, који дистрибуира стоматолошке 

материјале и услуге стоматолошким клиникама и лабораторијама. Подносилац Пријаве 

је присутан на целокупној територији Румуније и нуди широк портфолио производа. 

Према наводима у Пријави, у Републици Србији Dentotal није уопште присутан и 

није остварио приход у 2020. години. 

Dentotal је под контролом друштва DAKR Holdings Limited, док су заједно под 

крајњом контролом Abris CEE Mid-Market Fonda III LP (у даљем тексту: Abris Fond III) 

са регистрованим седиштем у Џерсију, који се налази под крајњом контролом Abris 

Capital Partners Limited-а, са, такође, регистрованим седиштем у Џерсију (у даљем 

тексту: Abris). Abris заједно са осталим приватним инвестиционим фондовима под 

његовом крајњом контролом чини Abris Групу. Abris Група, обухвата Abris CEE Mid-

Market Fund LP, Abris CEE Mid-Market Fund II LP и Abris CEE Mid-Market Fund II-A LP 

као и Abris Fund III (у даљем тексту: Abris Фондови). Abris Фондови инвестирају у 

хартије од вредности и друге финансијске инструменте, који у већини случајева нису 

предмет јавне трговине (нису листирани на берзама), а нарочито у одређене акције и 

уделе у оперативним компанијама. Инвестициони капитал се, првенствено, генерише 

кроз институционалне инвеститоре (банке, инвестиционе и пензијске фондове) ради 

поврата одређеног дела инвестиције кроз дивиденде и исплате.  

Друштва у оквиру Abris Групе која се баве трговином и производним 

активностима генеришући приходе, представљају портфолио друштва. Портфолио 

друштва Abris Групе нарочито су активна у следећим секторима: малопродаје (роба 

широке потрошње), складиштења, аутомобила, штампе, третирања отпада, естетске 

медицине и производње хигијенских производа. 

Abris Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. 

Закона. 

У Републици Србији Abris Група је присутна преко домаћих зависних друштава, 

као и индиректно, преко продаје друштава у  саставу Abris Групе чије је седиште ван 
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Републике Србије. 

У Републици Србији Abris Гpyпа има следеће регистровано присуство: 

1. Patent Co. d.o.o. Mišićevo, са седиштем на адреси Владе Ћетковића 1А, 

Мишићево, матични број 08829675, претежна делатност: производња готове 

хране за домаће животиње; 

2. Global Technical Systems d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Качићева 9, 

Београд-Звездара, матични број 21340456, претежна делатност: постављање 

електричних инсталација. 

Dentatechnika је бугарско друштво, основано крајем 2002. године, са главним 

седиштем у Софији. Представља једночлано друштво са ограниченом одговорношћу 

са, тренутно, 28 запослених. Његов једини члан је физичко лице Васил Николаев 

Попов, држављанин Бугарске. Друштво је пословно активно у продаји стоматолошке 

опреме и потрошних производа које користе стоматолози. 

Циљно друштво није уопште присутно у Републици Србији и није остварило 

никакав приход у 2020. години. 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Дана 31. јула 2021. године подносилац Пријаве и власник циљног друптва (у 

даљем тексту: Продавац) су у вези са трансакцијом закључили Уговор о купопродаји 

Dentatechnika EOOD (у даљем тексту: Уговор), који је достављен као акт о 

концентрацији. Предметна купопродаја ће се спровести тако што ће Продавац продати 

све акције које поседује под условима прописаним Уговором. Након спровођења 

предметне концентрације, подносилац Пријаве, односно Abris Група ће стећи 

појединачну контролу над Циљним друштвом. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

Предметна концентрација се тиче стицања контроле једног учесника на тржишту 

над другим учесником на тржишту, у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Из 

података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у 

концентрацији оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије у 

2020. години, проистиче да су ови приходи виши од износа остварених укупних 

годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве 

предметне концентрације Комисији. 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“, број 

89/2009), и јесте тржиште које обухвата релевантно тржиште производа на 

релевантном географском тржишту. 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. 

 Учесници у концентрацији су изразили став да дефиниција релевантног 

тржишта производа може остати отворена, имајући у виду да не постоје хоризонтална 
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преклапања ни вертикалне везе између учесника у концентрацији на било ком 

тржишту у Републици Србији, из разлога да подносилац Пријаве и Циљно друштво 

нису уопште присутни у Републици Србији. Учесници у концентрацији су дали и 

алтернативни предлог за релевантно тржиште производа, имајући у виду пословне 

активности Циљног друштва, и то тржиште дистрибуције опреме и потрошног 

материјала за стоматолошке ординације. 

 На основу приказаних пословних активности учесника у концентрацији, а 

нарочито Циљног друштва, Комисија је прихватила алтернативни предлог учесника у 

концентрацији и релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште велепродаје 

опреме и потрошног материјала за стоматолошке ординације. Комисија је закључила 

да, имајући у виду ефекте предметне концентрације, нема потребе за детаљнијом 

сегментацијом релевантног тржишта производа. 

У вези са дефиницијом релевантног географског тржишта, предлог учесника у 

концентрацији је да дефиниција релевантног географског тржишта остане отворена, с 

обзиром на то да неће доћи до било каквих хоризонталних и вертикалних преклапања 

пословних активности учесника у концентрацији у Републици Србији. Алтернативни 

предлог учесника у концентрацији за релевантно географско тржиште је национално 

тржиште, односно територија Републике Србије. 

Комисија је прихватила предлог учесника у концентрацији и дефинисала 

релевантно географско тржиште на националном нивоу као територију Републике 

Србије, према својој надлежности. 
 

 

Оцена ефеката концентрације 
 

 Према наводима у Пријави, ни портфолио друштва под контролом фондова 

којима управља Abris, а ни Циљно друштво нису присутни на релевантном тржишту, 

док, додатно, Циљно друштво није уопште присутно у Републици Србији. Следствено, 

Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће довести до 

хоризонталних преклапања нити ће изазвати негативне вертикалне ефекте на 

дефинисаном релевантном тржишту.  
Из изложеног произилази да спровођење предметне концентрације неће имати 

негативне ефекте на конкуренцију и неће на било који начин мењати структуру 

релевантног тржишта.  

 Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у првом 

ставу диспозитива решења. 

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. став 

5. Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије, 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 
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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 и 106/2015 и 95/2018). 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Небојша Перић, c.p. 

 

 


