Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-364/2017-2
Датум: 08. мај 2017. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о
заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члaна 192. став 1.
Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и
„Службени гласник РС“ бр. 30/10) 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 6/0-02-364/2017-1,
коју је дана 27. априла 2017. године поднело привредно друштво Preston d.o.o. Novi Sad,
сa седиштем на адреси Хајдук Вељкова 11, Нови Сад, матични број 20923920, преко
заступника Давора Милићевића, директора друштва Preston d.o.o. Novi Sad, дана 08. мајa
2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем контроле привредног друштва Preston d.o.o. Novi Sad, сa седиштем на
адреси Хајдук Вељкова 11, Нови Сад, матични број 20923920, над друштвом Beohemija
d.o.o. Beograd у стечају, са седиштем на адреси Кумодрашка 290, Београд, матични број
17079590, куповином стечајног дужника као правног лица.
II
УТВРЂУЈЕ
СЕ
да
је
подносилац
пријаве
уплатио
787.248,10
(седамстоосамдесетседамхиљададвестачетрдесетосам и 10/100) динара, дана 28.04.2017.
године, као и износ од 3.001,31 (трихиљадаједан и 31/100) динара, дана 05.05.2017.
године на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор, са
позивом на број 6/0-02-364/2017-1, што одговара прописаном износу таксе за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Preston d.o.o. Novi Sad, сa седиштем на адреси Хајдук Вељкова 11,
Нови Сад, матични број 20923920 (у даљем тексту: подносилац пријаве), поднело је дана
27. априла 2017. године преко заступника Давора Милићевића, директора друштва
Preston d.o.o. Novi Sad пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02364/2017-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту по 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). Такса за
издавање акта уплаћена је у целости.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве је друштво са ограниченом одговорношћу са седиштем у општини
Нови Сад, место Нови Сад, на адреси Хајдук Вељкова 11. Друштво је регистровано у
Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20923920, а претежна делатност је
неспецијализована трговина на велико (шифра делатности: 4690). Стварна делатност
подносиоца пријаве је ужа од његове регистроване делатности и према наводима у
пријави, оно се бави искључиво трговином пољопривредних производа у транзиту.
Једини члан подносиоца пријаве са уделом од 100% је друштво Preston L.t.c. d.o.o
Petrovaradin, Раде Кончара 1, Петроварадин, Нови Сад, матични број 20398043. Друштво
Preston L.t.c. d.o.o Petrovaradin је једини члан са уделом од 100% и у друштву Merkur
Trgovina d.o.o, Руменачка 150, Нови Сад, матични број 17587803. Власник друштва
Preston L.t.c. d.o.o Petrovaradin са уделом од 100% је физичко лице Давор Милићевић.
Сва друштва која су под контролом физичког лица Давора Милићевића се, у смислу
члана 5. Закона, третирају као један учесник на тржишту.
Привредно друштво Beohemija d.o.o. Beograd у стечају (у даљем тексту: циљно друштво)
је друштво са ограниченом одговорношћу у стечају са седиштем у граду Београду, на
адреси Кумодрашка 290. Друштво је регистровано у Агенцији за привредне регистре под
матичним бројем 17079590, а претежна делатност је производња детерџената, сапуна,
средстава за чишћење и полирање (шифра делатности: 2041). Међутим, стварна
делатност циљног друштва односи се на производни програм течних детерџената који се
користе за прање посуђа, одржавање површина, одржавање тоалета, прање веша и
омекшиваче. Најпознатије робне марке циљног друштва су Spin, Scalla, Pompa и Duel.
Решењем привредног суда у Београду од 07. априла 2016. године, над циљним друштвом
је покренут претходни стечајни поступак. Стечајни управник је огласио продају
стечајног дужника као правног лица јавним надметањем које је одржано дана
25.04.2017. године.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Записник о продаји јавним надметањем
стечајног дужника Beohemija d.o.o. Beograd у стечају (у даљем тексту: Записник), од
дана 25.04.2017. године. У Записнику је као купац стечајног дужника Beohemija d.o.o.
Beograd у стечају проглашен једини учесник на јавном надметању, друштво Preston
d.o.o. Novi Sad.
Предмет трансакције је продаја правног лица Beohemija
d.o.o. Beograd у стечају, чији
су списак и статус целокупне имовине стечајног дужника, детаљно приказани у
продајној документацији.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.
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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 подносиоца пријаве оствареном на тржишту Републике Србије у
2016. години, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих
прихода из члана 61. став 1. тачка 2. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве
предметне концентрације Комисији.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1. Закона.
Пријава је поднета у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења
пријаве концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/2016).
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.
За потребе предметне коцентрације, полазећи од стварне делатности циљног друштва,
Комисија је релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште производње и
продаје течних детерџената. Тржиште производње и продаје детерџента може се
поделити на више категорија, а основна подела би била на прашкасте, течне и
специјалне. Тржиште течних детерџената се може даље сегментирати према
категоријама производа, односно на производе који се односе на одржавање
домаћинства, производа за прање посуђа, производа за чишћење површина, производа за
чишћење тоалета, производа за прање веша и омекшивача. Иако крајњи потрошачи
наведене производе не могу сматрати заменљивим, Комисија је у овом случају
релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште производње и продаје течних
детерџената, имајућу у виду заменљивост понуде. Главни конкуренти циљног друштва,
Henkel Србија и Procter & Gamble, су присутни на тржишту Републике Србије у свим
категоријама производа који се односе на асортиман течних детерџената.
Подносилац пријаве је предложио да се за потребе предметне концентрације релевантно
географско тржиште, дефинише као тржиште Европске уније, Републике Србије и
тржиште земаља чланица ЦЕФТА споразума.
Комисија није прихватила наведени предлог, већ је релевантно географско тржиште
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана
2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је
констатовала да подносилац пријаве, као ни друштва која су под контролом физичког
лица Давора Милићевића, до спровођења предметне концентрације нису била присутна
на дефинисаном релевантном тржишта производа на територији Републике Србије.
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Према наводима у пријави, процењено тржишно учешће циљног друштва у 2016. години
износило је 16%. С обзиром да друштво Preston d.o.o. Novi Sad није било присутно на
тржишту производње и продаје течних детерџената у Републици Србији, подносилац
пријаве, предметном концентрацијом стећи ће постојећи тржишни удео и положај
друштва Beohemija d.o.o. Beograd у стечају.
Реализацијoм предметне концентрације неће доћи до хоризонталних преклапања, а
структура тржишта производње и продаје течних детерџената у Републици Србији
остаће непромењена.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације
прописаних у члану 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.
Поука о правном средству
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
достављања решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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