Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у
распону који Комисија сматра одговарајућим начином заштите

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-845/2018-5
Датум: 17. децембар 2018. године
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 6/0-02-845/2018-1, коју је дана 29. новембра 2018.
године поднело привредно друштво Rastoder d.o.o., сa седиштем на адреси Дворакова
улица 3, 1000 Љубљана, Словенија, које заступа пуномоћник адвокат Растко Малишић
из адвокатске канцеларије Марић, Малишић и Достанић о.а.д., Ресавска бр. 32, дана
17. децембра 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем посредне индивидуалне контроле од стране привредног друштва
Rastoder d.o.o., сa седиштем на адреси Дворакова улица 3, 1000 Љубљана, Словенија,
број регистрације 5664071000, над привредним друштвом Gorenje Surovina d.o.o., са
седиштем на адреси Vita Kraigherja 5, 2000 Марибор, Словенија, број регистрације
5003393000, куповином 100% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Rastoder d.o.o.,
уплатио износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра, дана 3. децембра 2018.
године на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља одговарајући
прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном
поступку.
Образложење
Привредно друштво Rastoder d.o.o., сa седиштем на адреси Дворакова улица 3, 1000
Љубљана, Словенија, број регистрације 5664071000, (у даљем тексту: подносилац
пријаве или друштво Rastoder), поднело је дана 29. новембра 2018. године преко
пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-845/2018-1 (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.
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
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потпуна и да је поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) као и у складу са Уредбом о
садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број
05/16). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости.
Подносилац пријаве је 3. децембра 2018. године, доставио Комисији и захтев за
заштиту података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број
6/0-02-845/2018-4, од 17. децембра 2018. године.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве, друштво Rastoder, представља крајње матично друштво
истоимене групе друштава која је на светском нивоу активна у дистрибуцији воћа и
поврћа, претежно банана, ананаса, цитрусног воћа и јабука. Основна делатност
друштва Rastoder је специјализовани увоз и дистрибуција воћа, а поред тога, према
наводима у пријави, Rastoder група је активна и у инвестицијској изградњи станова
(ради продаје), тржних и пословних центара (ради давања у закуп), као и у области
хотелијерства. Rastoder група је, према наводима у пријави, у 2017. години остварила
око [...] евра прихода у свету. Подносилац пријаве је Комисији доставио листу својих
зависних друштава, као и власничку структуру Rastoder групе. Најзначајнији бренд
друштва Rastoder је светски позната робна марка Derby® под којом врши
дистрибуцију воћа из Турске, Грчке, Италије, Шпаније, Египта, Африке, Јужне и
Централне Америке.
Према наводима у пријави, Rastoder група нема зависна регистрована друштва у
Републици Србији, а у 2017. години је остварила приход од око [...] евра на тржишту
Републике Србије.
Подносилац пријаве спровођење предметне концентрације планира [...].
Циљно друштво предметне концентрације је друштво Gorenje Surovina d.o.o., са
седиштем на адреси Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Марибор, Словенија, број
регистрације 5003393000 (у даљем тексту: Gorenje Surovina или циљно друштво).
Друштво Gorenje Surovina је у тренутном власништву друштва Gorenje d.d., са
седиштем на адреси Partizanska cesta 12, SI - 3320 Велење, Словенија, које је
листирано на Љубљанској берзи. Основна делатност циљног друштва је рециклирање
и управљање отпадом. Предметном концентрацијом обухваћена су и зависна друштва
друштва Gorenje Surovina у Словенији, Босни и Херцеговини, Хрватској и Републици
Србији. У Републици Србији друштво Gorenje Surovina поседује зависно друштво
Кемис скупљање, прерада и уништавање отпадака, д.о.о., са седиштем на адреси
Булевар палих бораца бр. 91/92, Ваљево, матични број 20086904, претежна
регистрована делатност: поновна употреба разврстаних материјала, шифра
делатности: 3832 (даље у тексту: Кемис). Друштво Кемис је, према наводима у
пријави, активно у продаји отпадног челика и имплементацији услуга управљања
опасним отпадом. Поред централног седишта у Ваљеву, друштво Кемис поседује и
канцеларију у Београду, као и пословну јединицу у Бачкој Паланци.
Према наводима у пријави, циљно друштво је у 2017. години остварило око [...] евра
прихода на светском тржишту, а на тржишту Републике Србије око [...] евра прихода.
Опис трансакције и акт о концентрацији
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Као правни основ концентрације, Комисији су достављени:
1. [...]
2. [...].
Према наводима у пријави, закључење Уговора о купопродаји 100% удела у циљном
друштву се очекује у децембру 2018. године, при чему подносилац пријаве
спровођење предметне концентрације намерава [...].
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2.
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, оствареним
на светском тржишту и на тржишту Републике Србије, проистиче да исти надмашују
износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је
постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 2.
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 је узимајући у обзир делатност циљног друштва у свету и у
Републици Србији предложио да се за потребе оцене предметне концентрације
релевантно тржиште производа дефинише као тржиште управљања отпадом.
Група друштава којој припада подносилац пријаве у Републици Србији нема зависна
регистрована друштва. На тржишту Републике Србије ова група друштава је активна
посредством своје основне делатности, специјализоване дистрибуције воћа, а приходе
у Републици Србији остварује, према наводима у пријави, превасходно послујући са
трговинским ланцима. Према наводима у пријави, Rastoder група није активна у
области управљања отпадом у Републици Србији.
Циљно друштво предметне концентрације је у Републици Србији присутно
посредством свог зависног друштва Кемис. Према наводима у пријави, друштво
Кемис је активно у сакупљању, транспорту, складиштењу и третману опасног и
неопасног отпада, као и у организацији коначног одлагања или спаљивања опасног
отпада за своје клијенте. Друштво Кемис управља различитим врстама отпада као што
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су челични отпад, обојени метали, папир, пластика, дрво и текстил, а ангажовано је и у
прикупљању и стерилизацији инфективног отпада. Ово друштво поседује неопходне
дозволе за пословање у овој области, и то:
1. Дозвола за сакупљање и транспорт неопасног и опасног отпада на територији
Републике Србије издата од стране Министарства животне средине и
просторног планирања бр. 19-00-00177/2010-02;
2. Дозвола за складиштење електричног и електронског отпада издата од стране
Покрајинског секретаријата за урбанизам, грађевинарство и заштиту животне
средине АП Војводине бр. 130-501-1865/2011-06, и
3. Дозвола за складиштење и третман неопасног отпада издата од стране Општине
Бачка Паланка бр. IV-05-501-34/201.
Из навода у пријави произилази да циљно
продаји/дистрибуцији воћа у Републици Србији.

друштво

није

активно

у

Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, као и
активности учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије, а нарочито
циљног друштва, Комисија је за потребе оцене предметне концентрације, релевантно
тржиште производа дефинисала као тржиште управљања отпадом, прихвативши на тај
начин предлог подносиоца пријаве. С обзиром на то да група друштава којој припада
подносилац пријаве није активна у области управљања отпадом, Комисија сматра да
за потребе оцене предметне концентрације није потребна ужа сегментација овог
релевантног тржишта производа.
Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике
Србије, у складу са чланом 6. став 3., а у вези члана 2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је
констатовала да подносилац пријаве није присутан на дефинисаном релевантном
тржишту производа у Републици Србији.
Циљно друштво предметне концентрације је на дефинисаном релевантном тржишту
производа у Републици Србији присутно посредством свог зависног друштва Кемис.
Подносилац пријаве је Комисији доставио податке Републичког завода за статистику у
складу са којим су сви сектори економских делатности током 2017. године у
Републици Србији створили укупно 48,9 милиона тона отпада, од чега се 64,7%
односи на неопасни отпад, а 35,3% на опасни отпад, при чему је третирано 48,3
милиона тона отпада. Према проценама учесника у концентрацији, тржишно учешће
друштва Кемис у погледу управљања опасним отпадом износи око 20%, а у погледу
управљања неопасним отпадом око 3%. Узимајући у обзир напред наведене податке,
може се предпоставити да је друштво Кемис током 2017. године третирало око 0,92
милиона тона неопасног отпада и око 3,4 милиона тона опасног отпада, односно 4,32
милиона тона отпада укупно. На основу наведеног, друштво Кемис је током 2017.
године остварило тржишно учешће од око 8,8% на тржишту управљања отпадом. Као
највеће конкуренте друштва Кемис у Републици Србији, подносилац пријаве је навео
следећа друштва: Mobeza d.o.o., Inos Balkan d.o.o., CE-ZA-R d.o.o., Braća Ilić d.o.o.,
Metal eko sistem d.o.o., Maxi-Co d.o.o., Yunirisk d.o.o., Miteco d.o.o., Brem group d.o.o. и
Jugo-impex d.o.o..
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Узимајући у обзир да подносилац пријаве није присутан на дефинисаном тржишту
производа у Републици Србији већ ће спровођењем предметне концентрације преузети
постојеће тржишно учешће циљног друштва, односно друштва Кемис, Комисија је
закључила да спровођење предметне концентрације неће довести до хоризонталних
преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на дефинисаном релевантном
тржишту производа у Републици Србији.
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 решења 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.
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 пријема 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 и 106/2015).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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