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.

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-715/2019-4
Датум: 30. август 2019. 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 6/0-02-715/2019-1, коју је 16. августа 2019.
године поднело привредно друштво „Blitz 19-184“ GmbH, са седиштем на адреси c/o
Kirkland & Ellis International LLP, Maximilianstraße 11, Минхен, Немачка, преко
пуномоћника адвоката Бојане Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanovic &
Partners“, Ресавска 23, Београд, дана 30. августа 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва „Blitz 19184“ GmbH, са седиштем на адреси c/o Kirkland & Ellis International LLP,
Maximilianstraße 11, Минхен, Немачка, регистарски број HRB 249382, над привредним
друштвом „ADCO Umweltdienste Holding“ GmbH, са седиштем на адреси Halskestraße
33, Ратинген, Немачка, регистарски број HRB 43698, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво „Blitz 19-184“,
дана 26. августа 2019. године уплатио XXX на рачун Комисије за заштиту
конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво „Blitz 19-184“ GmbH, са седиштем на адреси c/o Kirkland &
Ellis International LLP, Maximilianstraße 11, Минхен, Немачка, регистарски број HRB
249382 (даље у тексту: подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту
конкуренције (даље у тексту: Комисија), 16. августа 2019. године, преко пуномоћника
адвоката Бојане Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanovic & Partners“,
Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-715/2019-1.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава
потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве
концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за
поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. 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 о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), 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.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве је друштво посебне намене у потпуном индиректном
власништву инвестиционих фондoва које саветује привредно друштво „Apax Partners“
LLP, са седиштем на адреси 33 Jermyn Street, Лондон, Уједињено Краљевство Велике
Британије и Северне Ирске. Друштво „Apax Partners“ је партнерство ограничене
одговорности [...].
У Републици Србији, зависна друштва која послују у оквиру фондова друштва
„Apax Partners“ су следећа: 1) „Takko Fashion Serbia“ доо, са седиштем на адреси
Милутина Миланковића 136а, Београд, матични број 20703717, које је активно у
малопродаји одеће и модних детаља, [...].
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу
над друштвом „ADCO Umweltdienste Holding“ GmbH (даље у тексту: „ADCO“ или
циљно друштво), са седиштем на адреси Halskestraße 33, Ратинген, Немачка,
регистарски број HRB 43698. Циљно друштво је немачка породична компанија која је
примарно активна (преко својих брендова „Dixi“ и „Toi Toi“) у производњи, продаји и
изнајмљивању мобилних санитарних објеката и, у мањој мери, у изнајмљивању
мобилних контејнера и ограда за смештаје/канцеларије (енгл. accommodation/office
containers and fences). Циљно друштво је такође активно у споредном пословању које
се односи на пружање услуга информационог менаџмента, али искључиво у Немачкој.
Директни власници циљног друштва су друштво Beta NV, са седиштем на адреси
Bergstrasse 14, Еупен, Белгија [...] и друштво AMCOTEC NV, са седиштем на адреси
Industrieweg Noord 1130, Opglabbeek, Белгија [...].
Циљно друштво има једно зависно друштво у Србији које пружа решења у вези
са преносивим санитарним објектима (енгл. portable sanitation solutions). Реч је о
друштву за промет и дистрибуцију санитарних система „TOI TOI“ доо, са седиштем на
адреси Булевар краља Александра 177, Београд, матични број 17404652. Регистрована
претежна делатност овог друштва је скупљање отпада који није опасан. Према
подацима са интернет странице овог друштва, оно се, као основном делатношћу, бави
пружањем услуга изнајмљивања и одржавања мобилних санитарних објеката, пре свега
мобилних санитарних кабина за потребе корисника за одржавање разних приредби,
концерата, за плаже, скупове, паркове, градилишта и друге јавне површине.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Правни основ за концентрацију је Уговор о купопродаји целокупног издатог
основног капитала друштва ADCO Umweltdienste Holding GmbH, закључен 2. августа
2019. године, између подносиоца пријаве и власника циљног друштва. Овим уговором
је предвиђено да подносилац пријаве стекне 100% удела циљном друштву, и тиме
стекне појединачну непосредну контролу над овим заводом.
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3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини
укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском
тржишту и тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су учесници у
концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника
већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву
концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је
поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона.
4. 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). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у
погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, у конкретном случају, одређена
су следећа два релевантна тржишта производа:
1) тржиште производње мобилних санитарних објеката, контејнера и ограда за
смештаје/канцеларије,
2) тржиште издавања мобилних санитарних објеката, контејнера и ограда за
смештаје/канцеларије.
Комисија је тиме прихватила предлог подносиоца пријаве, који указује на то да је
циљно друштво активно у производњи, продаји и изнајмљивању мобилних санитарних
објеката/уређаја, контејнера и ограда за смештај/канцеларије, као и у пружању
пратећих услуга у вези са изнајмљивањем ових објеката (укључујући транспорт,
одржавање, инсталацију, чишћење и пражњење ових објеката, односно одлагање
отпада).
Tржиште производње мобилних санитарних објеката, контејнера и ограда за
смештаје/канцеларије се сматра одвојеним тржиштем од тржишта издавања мобилних
санитарних објеката, контејнера и ограда за смештаје/канцеларије, с обзиром на то да
се понуда и потражња за ова два тржишта разликују, имајући у виду да се одређени
оператори специјализују само за производњу мобилних санитарних објеката,
контејнера и ограда за смештаје/канцеларије и да се суочавају са раличитом тражњом
на овим тржиштима (с једне стране, постоје компаније које купују мобилне санитарне
објекте, контејнере и ограду за смештаје/канцеларије да би их изнајмиле на тржишту, а
с друге стране, постоје компаније које су активне у грађевинском сектору,
организатори догађаја итд. којима је потребно да имају ове објекте као додатни
елемент у пружању своје главне услуге). Истовремено, разликује се и имовина која је
потребна за обављање активности на оба релевантна тржишта производа.
Пружање пратећих услуга је део тржишта за изнајмљивање, с обзиром на то да на
страни тражње на тржишту издавања мобилних санитарних објеката, контејнера и
ограда за смештаје/канцеларије, купац захтева да има једно интегрисано решење које
укључује све пратеће услуге заједно са мобилним санитарним објектима, контејнерима
и оградама за смештаје/канцеларије, а да компаније које изнајмљују ове објекте лично
пружају комплетан спектар услуга на један интегрисан начин. Сходно томе, ове
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пратеће услуге се не пружају одвојено, као што не постоји тражња за њиховим
самосталним пружањем.
Комисија сматра да у конкретном случају није потребно издвајати потенцијална
посебна релевантна тржишта производа која би била уже дефинисана, имајући у виду
да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији.
Релевантно географско тржиште, у конкретном поступку, одређено је као
тржиште Републике Србије, што је такође у складу са предлогом подносиоца пријаве.
5. 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 у Републици Србији, с
обзиром на то да подносилац пријаве није активан на релевантним тржиштима у
Републици Србији и да не постоје хоризонтална преклапања у пословању учесника у
концентрацији на тржишту Србије и да не постоје вертикалне везе између њих.
Циљно друштво је у 2018. години било присутно на тржишту изнајмљивања у
Србији [...]. Циљно друштво је главне услуге пружало грађевинској индустрији,
пољопривредној индустрији и индустрији која се бави организацијом догађаја. Као
најважнији конкуренти се наводе BOXI, Tip Top, Mobile Sistemi и многи други
учесници на тржишту, као што су организатори догађаја, грађевинске компаније итд.
У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у
смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa.
Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став
1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, 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, 106/2015 и 95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић, с.р.
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