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КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СПА ЈА ЊЕМ УЧЕ СНИ КА  
НА ТР ЖИ ШТУ И КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈЕ СТИ ЦА ЊЕМ  

КОН ТРО ЛЕ У ПРА ВУ КОН КУ РЕН ЦИ ЈЕ  
СР БИ ЈЕ И ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ 

Сажетак:Ре ле вант ни из во ри пра ва кон ку рен ци је Ср би је и Европ ске 
уни је не де фи ни шу шта се сма тра кон цен тра ци јом, не го од ре ђу ју ко је по-
слов не опе ра ци је во де кон цен тра ци ји уче сни ка на тр жи шту. Пре ма то ме 
да ли ути чу на про ме ну прав ног по ло жа ја уче сни ка у кон цен тра ци ји, све 
кон цен тра ци је мо гу да се по де ле на сле де ћи на чин. Пр ву гру пу чи не кон цен-
тра ци је ко је до во де до ста ту сних про ме на уче сни ка на тр жи шту, од но сно 
у ко ји ма је дан или оба уче сни ка на тр жи шту гу бе прав ни су бјек ти ви тет. 
То су кон цен тра ци је спа ја њем. Дру гу гру пу пред ста вља ју кон цен тра ци је 
сти ца њем кон тро ле над циљ ним дру штвом. У овом слу ча ју уче сни ци у кон цен-
тра ци ји по ве зу ју се уго во ром, а из ме ђу њих се ус по ста вља од нос над ре ђе-
но сти и под ре ђе но сти. Ко нач но, за јед нич ко ула га ње два или ви ше уче сни ка 
на тр жи шту за трај но оба вља ње свих функ ци ја са мо стал ног при вред ног 
су бјек та сма тра се кон цен тра ци јом, а основ му је уго вор но по ве зи ва ње јер 
се њи ме не ме ња прав ни по ло жај уче сни ка на тр жи шту.

Пред мет ра да је пој мов но од ре ђе ње и ана ли за кон цен тра ци ја спа ја њем 
уче сни ка на тр жи шту и кон цен тра ци ја сти ца њем кон тро ле у пра ву кон-
ку рен ци је Ср би је и Европ ске уни је.

Кључнеречи: пра во кон ку рен ци је, кон цен тра ци је, спа ја ња, кон тро ла, 
од лу чу ју ћи ути цај.

1. УВОД НА РАЗ МА ТРА ЊА

Кон цен тра ци је уче сни ка на тр жи шту, по ред ре стрик тив них спо ра зу ма 
и зло у по тре бе до ми нант ног по ло жа ја, пред ста вља ју тре ћи ин сти тут ве ћи не 
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мо дер них пра ва кон ку рен ци је. Кон цен тра ци је су за бра ње не ако се њи ма ства-
ра и/или ја ча до ми нан тан по ло жај на тр жи шту или ако је њи хо ва по сле ди ца 
сла бље ње кон ку рен ци је. Утвр ђи ва ње ути ца ја кон цен тра ци је на тр жи шну 
утак ми цу вр ши се у по ступ ку њи хо ве кон тро ле, јер се та да вр ши се раз гра-
ни че ње из ме ђу штет них и оних тран сак ци ја ко је под сти чу кон ку рен ци ју.1 
Кон тро лом кон цен тра ци ја обез бе ђу је се да про це си про ме не тр жи шне струк-
ту ре пу тем спа ја ња или по ве зи ва ња тр жи шних уче сни ка не узро ку ју трај ну 
ште ту кон ку рен ци ји. Пој мов но од ре ђе ње кон цен тра ци ја је од су штин ског 
зна ча ја за по сту пак њи хо ве кон тро ле. 

Прав но ре гу ли са ње кон цен тра ци ја у ЕУ ре зул тат је ви ше го ди шњег 
раз во ја прав них пра ви ла.2 Да нас је на сна зи Уред ба Са ве та (ЕЗ) бр. 139/2004 
од 20. ја ну а ра 2004. го ди не о кон тро ли кон цен тра ци ја из ме ђу пред у зе ћа3 
(да ље у тек сту: Уред ба 2004). По ред то га, Ко ми си ја ЕУ усво ји ла је 2008. 
го ди не Пре чи шће ни текст Оба ве ште ња о над ле жно сти на осно ву Уред бе 
о кон тро ли кон цен тра ци ја из ме ђу пред у зе ћа4 (да ље у тек сту: Оба ве ште ње 
ЕК) чи ја је свр ха пру жа ње смер ни ца у ве зи са нај ва жни јим пи та њи ма у пра-
ву кон цен тра ци ја. Ра ди се о све о бу хват ним и оба ве зу ју ћим упут стви ма на 
осно ву ко јих уче сник на тр жи шту мо же бр зо да утвр ди да ли је и у ко јој ме ри 
ње го ва на ме ра об у хва ће на нор ма ма о кон тро ли кон цен тра ци ја, чак и пре 
не го што се обра ти Ко ми си ји ЕУ. У Оба ве ште њу је од ре ђен по јам кон цен-

1 О зна ча ју кон ку рен ци је вид. Јо ва на Ђу ри чић, „Уса гла ше на прак са и/или све сни 
па ра ле ли зам на оли го по ли стич ком тр жи шту”, Збор ник ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом 
Са ду (Збор ник ра до ва ПФНС), 1/2011, 550.

2 Бу ду ћи да осни вач ки уго во ри ни су са др жа ли од ред бе о кон цен тра ци ја ма, сход но 
су при ме њи ва ни чл. 81 и 82 Уго во ра о Европ ској за јед ни ци (да ље у тек сту: УЕЗ). Ко ми си ја 
ЕУ и Суд прав де по ку ша ва ли су да по сто је ћу прав ну пра зни ну по пу не ту ма че њем чл. 81 и 
82 УЕЗ та ко да се њи ма об у хва те и не ке кон цен тра ци је. Вид. пре су ду у пред ме ту Con ti nen tal 
Can (Eu ro pem bal la ge Cor po ra tion and Con ti nen tal Can Com pany Inc. v Com mis sion of the Eu ro-
pean Com mu ni ti es, Ca se 6-72, 21 Fe bru ary 1973). Вид. ви ше код H. Ga me rith, M. Win ner, Wet t be-
wer bsrecht II Ka rtG – Kar tel lrecht, Wi en, 20148, 97; Р. Д. Ву ка ди но вић, Увод у ин сти ту ци је и 
пра во Европ ске уни је, Кра гу је вац 2011, 415.

На ве де не од ред бе ни су мо гле да бу ду основ пре вен тив не све о бу хват не кон тро ле кон-
цен тра ци ја, па је Са вет ми ни ста ра 1989. го ди не усво јио Уред бу Са ве та (ЕЕЗ) бр. 4064/89 од 
21. де цем бра 1989 о кон тро ли кон цен тра ци ја из ме ђу пред у зе ћа (Co un cil Re gu la tion (EEC) 
No 4064/89 of 21 De cem ber 1989 on the con trol of con cen tra ti ons bet we en un der ta kings, Of fi cial 
Jo ur nal L 395, 30.12.1989, 1-12). Уред ба из 1989. го ди не из ме ње на је Уред бом Са ве та (ЕЗ) бр. 
1310/97 од 30. ју на 1997. о из ме ни Уред бе (ЕЕЗ) бр. 4064/89 о кон тро ли кон цен тра ци ја из ме-
ђу пред у зе ћа (Co un cil Re gu la tion (EC) No 1310/97 of 30 Ju ne 1997 amen ding Re gu la tion (EEC) 
No 4064/89 on the con trol of con cen tra ti ons bet we en un der ta kings, Of fi cial Jo ur nal L 180, 
09.07.1997,1-6.) ко јом су уве де не зна чај не из ме не у пра во кон цен тра ци ја.

3 Уред ба 2004. је усво је на 20. ја ну а ра 2004. го ди не, а сту пи ла је на сна гу 1. ма ја 2004. 
го ди не. Co un cil Re gu la tion (EC) No 139/2004 of 20 Ja nu ary 2004 on the con trol of con cen tra ti ons 
bet we en un der ta kings, Of fi cial Jo ur nal L 24, 29.1.2004.

4 Com mis sion Con so li da ted Ju ris dic ti o nal No ti ce un der Co un cil Re gu la tion (EC) No 
139/2004 on the con trol of con cen tra ti ons bet we en un der ta kings, OJ C95, 16.04.2008.
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тра ци је и за јед нич ког по ду хва та са пот пу ним функ ци ја ма, на ко је уче сни ке 
на тр жи шту се при ме њу је и на чин ра чу на ња го ди шњег при хо да.5 

У Ср би ји до нет је 2009. го ди не За кон о за шти ти кон ку рен ци је6 (да ље 
у тек сту: ЗЗК). Њи ме је ре гу ли са на и област кон цен тра ци ја и њи хо ве кон тро-
ле. ЗЗК у осно ви сле ди ре ше ња Уред бе из 2004.

У до ма ћем пра ву кон ку рен ци је ко ри сти се по јам кон цен тра ци је.7 У 
пра ву ЕУ и Ср би је кон цен тра ци је пред ста вља ју оп шти по јам ко јим су об у-
хва ће ни слу ча је ви спа ја ња уче сни ка на тр жи шту, стицањa кон тро ле над 
циљ ним дру штвом и за јед нич ки по слов ни по ду хват ( jo int ven tu re), од но сно 
за јед нич ко ула га ње.8 

У по гле ду тер ми но ло ги је, у европ ском пра ву кон ку рен ци је по сто ји ау то-
но ман по јам un der ta king (нем. das Un ter neh men, хрв. под у зет ник), чи је ства-
ра ње је би ло ну жно да би се пре ва зи шле раз ли ке из ме ђу прав них пра ви ла 
др жа ва чла ни ца. У срп ском је зи ку un der ta king се уо би ча је но пре во ди као 
пред у зе ће. Иа ко пре вод ни је у пот пу но сти аде ква тан, у ра ду ће би ти ко ри шћен 
у оном зна че њу ко је му да је ко му ни тар но пра во. Пред у зе ће у европ ском пра-
ву кон ку рен ци је пред ста вља по себ ну ка те го ри ју прав них су бје ка та на ко је се 
при ме њу ју пра ви ла кон ку рен ци је. У из во ри ма пра ва ЕУ не од ре ђу је се по јам 
пред у зе ћа. Де фи ни ци је се на ла зе у од лу ка ма Ко ми си је и пре су да ма су до ва, 
ко је по јам ту ма че ши ро ко. На и ме, у пој мов ном од ре ђе њу Ко ми си ја и су до ви 
по ла зе од тзв. функ ци о нал ног при сту па при че му се у об зир узи ма де лат ност и 
функ ци ја су бјек та, док је пот пу но ире ле ван тан ње гов прав ни об лик или фор ма.9 

У до ма ћем пра ву ко ри сти се оп шти по јам уче сник на тр жи шту, ко ји 
је на стао по угле ду на un der ta king, али они ни су са др жин ски иден тич ни.10 

5 Вид. Оба ве ште ње ЕК, 4, па ра 3.
6 Слу жбе ни гла сник РС, бр. 51/2009 и 95/2013.
7 Чл. 17 ЗЗК. 
8 У ен гле ској тер ми но ло ги ји по сто ји ду а ли тет и ко ри сте се тер ми ни mer ger и con-

cen tra tion. По јам mer ger у ужем сми слу ко ри сти се у пра ву при вред них дру шта ва и од но си 
се на ста ту сну про ме ну спа ја ња, док се у ши рем сми слу по кла па са тер ми ном con cen tra tion. 
При том је con cen tra tion тер мин ка рак те ри сти чан за европ ско прaво кон ку рен ци је, док је 
mer ger свој ствен ен гле ском пра ву.

9 О пој му пред у зе ћа вид. ви ше код А. По шћић, „По јам под у зет ни ка у еу роп ском 
пра ву тр жи шног на тје ца ња”, Збор ник Прав ног фа кул те та Све у чи ли шта у Ри је ци (Збор ник 
ПФСР), 2/2008, 921-933. 

Пред у зе ће у ко му ни тар ном пра ву кон ку рен ци је је „сва ки су бје кат ко ји оба вља при-
вред ну де лат ност не за ви сно од ње го ве фор ме и фи нан си ра ња”. Вид. обим ну суд ксу прак су 
код J. Bor nkamm, F. Mon tag, F.J. Säcker, Münche ner Kom men tar Europäisches und De utsches 
Wet tbe wer bsrecht – Kar tel lrecht, Mis sbra uchs- und Fu si on skon trol le, Band I, München 20152, 
2620 фн. 11.

10 Вид. ви ше код И. Ра кић, Кон цен тра ци је при вред них су бје ка та у Ре пу бли ци Ср би ји 
са освр том на пра во Европ ске уни је, док тор ска ди сер та ци ја, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, 
Бе о град 2014, 13-14.
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Уче сни ком на тр жи шту сма тра се сва ко прав но и фи зич ко ли це ко је не по сред-
но или по сред но, стал но, по вре ме но или јед но крат но уче ству је у про ме ту 
ро бе, од но сно услу га, не за ви сно од њи хо вог прав ног ста ту са, об ли ка сво ји не 
или др жа вљан ства, од но сно др жав не при пад но сти.11 

2. ПО ЈАМ КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈА

Пој мов но од ре ђе ње кон цен тра ци ја је су штин ски ва жно за тран спа рент-
ност по ступ ка њи хо ве кон тро ле. Уче сни ци на тр жи шту тре ба да зна ју да ли 
су њи хо ве тран сак ци је об у хва ће не пра ви ли ма о кон тро ли кон цен тра ци ја из 
нај ма ње два раз ло га. Пр ви раз лог, ако од ре ђе но по на ша ње мо же да се сма тра 
кон цен тра ци јом тр жи шни уче сни ци тре ба сво је по сту па ње да ускла де са 
пра ви ли ма ко ји ма су ре гу ли са не кон цен тра ци је и њи хо ва кон тро ла. Дру ги, 
ако тран сак ци ја не пред ста вља кон цен тра ци ју, а на ру ша ва кон ку рен ци ју 
она ће би ти об у хва ће на од ред ба ма о за бра ни зло у по тре бе до ми нант ног по-
ло жа ја или за бра ни ре стрик тив них спо ра зу ма. Упра во по јам кон цен тра ци-
је пред ста вља основ за раз гра ни че ње да ли се на нпр. спо ра зум уче сни ка на 
тр жи шту при ме њу ју пра ви ла о кон тро ли кон цен тра ци ја или пра ви ла ко ји ма 
се кон тро ли ше по на ша ње уче сни ка на тр жи шту. На и ме, на спо ра зу ме ко ји 
пред ста вља ју кон цен тра ци ју ис кљу чи во се при ме њу ју пра ви ла о кон тро ли 
кон цен тра ци ја, док се на све оста ле спо ра зу ме уче сни ка на тр жи шту при-
ме њу ју пра ви ла из чл. 101 ФЕУ12, од но сно чл. 10 ЗЗК.

Кон цен тра ци је мо же мо пој мов но од ре ди ти као раз ли чи те об ли ке трај-
ног по ве зи ва ња уче сни ка на тр жи шту на ста ту сној и/или уго вор ној осно ви 
ко ји ма се ства ра прав но и/или фак тич ко (еко ном ско) за јед ни штво из ме ђу 
уче сни ка кон цен тра ци је, при че му су уче сни ци кон цен тра ци је пре спр о ве-
де не кон цен тра ци је би ли прав но и еко ном ски не за ви сни.13 

11 Вид. чл. 3(1) ЗЗК.
12 Вид. J. Bor nkamm, F. Mon tag, F.J. Säcker, 2618.
13 Спа ја ња су та кве по слов не тран сак ци је у ко ји ма су два или ви ше прет ход но еко-

ном ски не за ви сних пред у зе ћа ком би но ва на на та кав на чин ко ји укљу чу је трај ну про ме ну 
у струк ту ри или вла сни штву јед ног или ви ше од но сних пред у зе ћа. Вид. De fi ning „Mer ger” 
Tran sac ti ons for Pur po ses of Mer ger Re vi ew до ступ но на www.in ter na ti o nal com pe ti ti on net work.
or g/uplo ads/li brary/do c327.pd f. (јул 2015). 

Кон цен тра ци је се мо гу од ре ди ти као раз ли чи ти об ли ци ста ту сног или уго вор ног об је-
ди ња ва ња при вред них су бје ка та ко ји ма се на трај ној осно ви ме ња кон тро ла над јед ним или 
ви ше при вред них су бје ка та и ко ји ма се они до во де под за јед нич ку кон тро лу, чи ме се оства-
ру је по слов но је дин ство свих уче сни ка у кон цен тра ци ји ко ји су до та да би ли не за ви сни. И. 
Ра кић, 9. 

Вид. слич ну де фи ни ци ју код Д. Ак ша мо вић, „Прав ни ре жим за кон цен тра ци је под у зет-
ни ка у пра ву тр жи шног на тје ца ња ЕЗ и Хр ват ске с по себ ним освр том на мје ре ре струк ту-
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Кон цен тра ци ја ма се сма тра ју са мо оне опе ра ци је код ко јих по сто ји 
про ме на у кон тро ли над уче сни ком на тр жи шту и код ко јих је про ме на кон-
тро ле трај на.14 Трај не про ме не у кон тро ли над уче сни ком на тр жи шту во де 
про ме на ма тр жи шне струк ту ре15 и, сход но то ме, за њих је за ин те ре со ва но 
пра во кон ку рен ци је.

Уред ба 2004. и ЗЗК не де фи ни шу шта се сма тра кон цен тра ци јом, не го 
од ре ђу ју ко је по слов не опе ра ци је и тран сак ци је во де кон цен тра ци ји уче сни ка 
на тр жи шту. Нео д ре ђи ва ње пој ма кон цен тра ци ја усло вље но је при ли ка ма 
ко је по сто је у са вре ме ном по сло ва њу. При вред ни су бјек ти се по ве зу ју на 
нај ра зли чи ти је на чи не па би по сто ја ње де фи ни ци је пред ста вља ло опа сност 
да не ке кон цен тра ци је бу ду из у зе те из прав ног ре гу ли са ња.

Пре ма Уред би 2004 кон цен тра ци ја на ста је ка да до ђе до трај не про ме не 
кон тро ле услед спа ја ња два ју или ви ше пред у зе ћа или де ло ва пред у зе ћа 
ко ји су пре би ли не за ви сни (чл. 3(1)(а) Уред бе 2004.) или сти ца ња не по сред-
не или по сред не кон тро ле над це лим или над де ло ви ма јед ног или ви ше 
дру гих пред у зе ћа од стра не јед ног или ви ше ли ца ко ји већ кон тро ли шу 
нај ма ње јед но пред у зе ће или од стра не јед ног или ви ше пред у зе ћа, би ло 
ку по ви ном хар ти ја од вред но сти или имо ви не на осно ву уго во ра или на би-
ло ко ји дру ги на чин (чл. 3(1)(б) Уред бе 2004.). Та ко ђе, кон цен тра ци јом у 
сми слу чл. 3(1)(б) Уред бе 2004. сма тра се и ства ра ње за јед нич ког по ду хва та, 
за трај но оба вља ње свих функ ци ја са мо стал ног при вред ног су бјек та.16

Пре ма чл. 17(1) ЗЗК кон цен тра ци ја уче сни ка на тр жи шту на ста је у 3 
слу ча ја. Пр во, кон цен тра ци ја на ста је услед спа ја ња и дру гих ста ту сних про-
ме на у ко ји ма до ла зи до при па ја ња уче сни ка на тр жи шту у сми слу за ко на 
ко јим се уре ђу је по ло жај при вред них дру шта ва. Дру го, кон цен тра ци јом се 
сма тра сти ца ње од стра не јед ног или ви ше уче сни ка на тр жи шту, не по сред-
не или по сред не кон тро ле у сми слу чл. 5(2) ЗЗК над дру гим уче сни ком на 
тр жи шту или ви ше уче сни ка на тр жи шту, или де лом, од но сно де ло ви ма 
дру гих уче сни ка на тр жи шту, ко ји мо гу пред ста вља ти са мо стал ну по сло ву 
це ли ну. Тре ће, за јед нич ко ула га ње од стра не два или ви ше уче сни ка на тр-
жи шту у ци љу ства ра ња но вог уче сни ка на тр жи шту или сти ца ња за јед нич-
ке кон тро ле у сми слу чл. 5(2) ЗЗК над по сто је ћим уче сни ком на тр жи шту, 

ри ра ња кон цен тра ци ја и мје ре пра ће ња по на ша ња су ди о ни ка кон цен тра ци је”, Збор ник ПФСР, 
2/2008, 1035. 

Под кон цен тра ци ја ма се у пра ву кон ку рен ци је под ра зу ме ва ју све про ме не ко је до во-
де до спа ја ња, при па ја ња, пре у зи ма ња при вред них дру шта ва или оства ри ва ња кон тро ле 
над од ре ђе ним уче сни ком на тр жи шту од стра не дру гог уче сни ка на не ки дру ги на чин. Б. 
Бе го вић, В. Па вић, Увод у пра во кон ку рен ци је, Бе о град 2012, 94.

14 Оба ве ште ње ЕК, па ра. 7.
15 Вид. па ра 20 Уред бе 2004.
16 Чл. 3(4) Уред бе 2004.
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ко ји по слу је на ду го роч ној осно ви и има све функ ци је не за ви сног уче сни ка 
на тр жи шту та ко ђе пред ста вља кон цен тра ци ју. 

Иа ко по сто је од ре ђе не раз ли ке из ме ђу ре гу ла ти ве ЕУ и Ср би је, ко је ће 
би ти пред мет да љих раз ма тра ња, све кон цен тра ци је мо гу да се по де ле пре ма 
то ме да ли ути чу на про ме ну прав ног по ло жа ја (ста ту са) уче сни ка у кон цен-
тра ци ји. Пр ву гру пу чи не кон цен тра ци је ко је до во де до ста ту сних про ме на 
уче сни ка на тр жи шту, од но сно у ко ји ма је дан или оба уче сни ка на тр жи шту 
гу бе прав ни су бјек ти ви тет. Мо же мо их на зва ти кон цен тра ци је спа ја њем 
(фу зи је). Дру гу гру пу пред ста вља ју кон цен тра ци је сти ца њем кон тро ле, од но-
сно та ква по ве зи ва ња уче сни ка на тр жи шту ко ји ма се ус по ста вља не по сред на 
или по сред на кон тро ла над уче сни ком на тр жи шту или ње го вим де ло ви ма, 
ко ји мо гу да пред ста вља ју по слов ну це ли ну. У овом слу ча ју по сто ји по ве-
зи ва ње на уго вор ној осно ви, а из ме ђу уче сни ка кон цен тра ци је ус по ста вља 
се од нос над ре ђе но сти и под ре ђе но сти.17 Уче сни ци на тр жи шту за др жа ва ју 
прав ни су бјек ти ви тет и фор мал но-прав но су не за ви сни, али de fac to то ни су. 
Ко нач но, за јед нич ки по ду хват, од но сно за јед нич ко ула га ње за трај но оба-
вља ње свих функ ци ја са мо стал ног при вред ног су бјек та сма тра се кон цен-
тра ци јом, а основ му је уго вор но по ве зи ва ње јер се њи ме не ме ња прав ни 
по ло жај уче сни ка на тр жи шту.

С об зи ром на сло же ност и обим ност пред ме та ана ли зе, у да љем тек сту 
би ће раз ма тра не кон цен тра ци ја спа ја њем уче сни ка на тр жи шту и кон цен тра-
ци ја сти ца њем кон тро ле над циљ ним дру штвом, док ће пи та ње за јед нич ког 
ула га ња би ти пред мет раз ма тра ња у по себ ном ра ду. 

3. КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈА СПА ЈА ЊЕМ УЧЕ СНИ КА НА ТР ЖИ ШТУ

Спа ја ња уче сни ка на тр жи шту су у прав ном сми слу јед но став ни ја од 
дру гих об ли ка кон цен тра ци ја, али ни су то ли ко че ста у прак си.18

Уред ба 2004. нај пре ре гу ли ше слу ча је ве трај не про ме не кон тро ле на-
ста ле услед спа ја ња два или ви ше пред у зе ћа или де ло ва пред у зе ћа ко ји су 
ра ни је би ли не за ви сни.19 Уред ба 2004. не де фи ни ше по јам спа ја ње, што је 
ра зу мљи во ако се има у ви ду по сто ја ње зна чај них раз ли ка у прав ном ре гу-
ли са њу ста ту сних про ме на при вред них дру шта ва у зе мља ма чла ни ца ма ЕУ. 
У Оба ве ште њу ЕК на во ди се да спа ја ње у сми слу чл. 3(1)(а) Уред бе 2004. 
на ста је ка да се два или ви ше не за ви сних пред у зе ћа сје ди не у но во пред у зе ће 

17 Вид. J. Bor nkamm, F. Mon tag, F.J. Säcker, 2621.
18 Пре ма го ди шњим из ве шта ји ма о ра ду Ко ми си је за за шти ту кон ку рен ци је (КЗК) за 

2013 и 2014. го ди ну пред КЗК одо бре но је 2 кон цен тра ци је по осно ву спа ја ња или дру гих ста-
ту сних про ме на од укуп но 182 пред ме та. По да ци до ступ ни на http://www.kzk.gov.rs/iz ve sta ji.

19 Чл. 3(1) Уред бе 2004.
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и пре ста ну да по сто је као са мо стал ни прав ни су бјек ти.20 Да кле, спа ја ње по-
сто ји ка да до та да два или ви ше прав но и еко ном ски не за ви сних уче сни ка 
на тр жи шту из гу бе соп стве ни прав ни су бјек ти ви тет, од но сно пре ста ну да 
по сто је као не за ви сна прав на ли ца док се с дру ге стра не ства ра но ви прав ни 
су бје кат. Та ко ђе, спа ја њем се сма тра слу чај ка да је пред у зе ће аб сор бо ва но 
од стра не дру гог пред у зе ћа, где ка сни је пред у зе ће за др жа ва свој прав ни 
су бјек ти ви тет.21 Та кав слу чај по сто ји код при па ја ња при вред них дру шта ва. 

Основ на ка рак те ри сти ка спа ја ња је да на кра ју оста је да по сто ји са мо 
је дан но си лац пра ва, ко ји пред ста вља са мо стал ну при вред ну це ли ну. За тзв. 
прав но спа ја ње по треб на је про ме на струк ту ре на ни воу пред у зе ћа, од но сно 
но си о ца пра ва.22 Про ме на у струк ту ри пред у зе ћа без про ме не на ни воу има-
о ца пра ва не сма тра се кон цен тра ци јом.23

Пре ма до ми нант ном ста ву у те о ри ји и прак си ЕУ, по ред прав ног мо гу-
ће је и тзв. при вред но (фак тич ко) спа ја ње. При вред но спа ја ње по сто ји ка да 
прет ход но не за ви сна пред у зе ћа, уз за др жа ва ње соп стве ног прав ног су бјек-
ти ви те та, ком би ну ју сво је ак тив но сти та ко да то ре зул ти ра ства ра њем стал-
ног и са мо стал ног еко ном ског упра вља ња,24 од но сно ка да прет ход но не за-
ви сна пред у зе ћа уго во ре ус по ста вља ње трај ног за јед нич ког при вред ног 
упра вља ња25 или фор ми ра ју тзв. дво стру ко ли сти ра но дру штво (енг. dual 
li sted com pany – DLC, нем. zwe i fach börsennotiertes Un ter neh men)26. Дру гим 
ре чи ма, уко ли ко ра ни је не за ви сна пред у зе ћа та ко ор га ни зу ју сво је по сло ва ње 

20 Оба ве ште ње ЕК, 5, па ра. 9.
21 Оба ве ште ње ЕК, 5, па ра. 9. У те о ри ји вид. C. Ko e nig, K. Schre i ber, Europäisches Wet tbe-

wer bsrecht – Kar tell- und Mis sbra uc hsver bot, Fu si on skon trol le, Be i hil fen- und Ve r ga be recht, 
Tübin gen 2010, 190.

22 Вид. од лу ку КЗК у пред ме ту Ac ta vis PLC Ir ska – Fo rest La bo ra to ri es INC De la-
ver, SAD, Ре ше ње бр. 6/0-02-169/2014-8 од 25.03.2014. 

23 Вид. ви ше код C. Ko e nig, K. Schre i ber, 190.
24 Оба ве ште ње ЕК, 5, па ра. 10. C. Ko e nig, K. Schre i ber, 191. Вид. од лу ку у пред ме ту 

IV/M.1016 – Pri ce Wa ter ho u se/Co o pers&Lybrand у ко јој је ЕК одо бри ла ову кон цен тра ци ју. 
Pri ce Wa ter ho u se и Co o pers&Lybrand су две ве ли ке ор га ни за ци је за пру жа ње про фе си о нал-
них услу га (ре ви зор ске услу ге, по ре ске услу ге...), ко је су се са сто ја ле од мре же ау то ном них 
на ци о нал них пред у зе ћа. По је ди нач на пред у зе ћа су на сту па ла под за јед нич ким име ном и 
по што ва ла су за јед нич ке етич ке нор ме и стан дар де пру жа ња услу га. Pri ce Wa ter ho u se и 
Co o pers & Lybrand су за кљу чи ли спо ра зум о спа ја њу њи хо вих гло бал них мре жа.

25 У не мач ком пра ву при вред них дру шта ва при мер би био осни ва ње Gle ic hord nung-
kon zern, ко ји озна ча ва гру пу дру шта ва ко ја су прав но одво је не це ли не, али су под је дин-
стве ном кон тро лом без по сто ја ња ма тич ног дру штва; у ен гле ском пра ву то je amal ga ma tion 
of pa rt ne rs hips. Вид. ви ше код Е. Ј. Mestmäcker, H. Schwe it zer, Europäisches Wet tbe wer bsrecht, 
München 20143, 651.

26 Дво стру ко ли сти ра но дру штво на ста је као ре зул тат пре ко гра нич ног фак тич ког 
спа ја ња уче сни ка на тр жи шту. На осно ву уго во ра до ла зи до об је ди ња ва ња по сло ва ња дру-
шта ва, док она за др жа ва ју прав ни су бјек ти ви тет, се ди ште и по сто је ће ли сти ра ње на бер зи. 
Вид. ви ше код И. Ра кић, 124, фус. 253. Та ко ђе, вид. J. Bor nkamm, F. Mon tag, F.J. Säcker, 2622.
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да за јед но чи не при вред ну це ли ну по сто ји фак тич ко спа ја ње. Код при вред-
ног спа ја ња пред у зе ће не гу би прав ни су бјек ти ви тет. При про це ни да ли 
по сто ји de fac to спа ја ње, по ред трај ног за јед нич ког упра вља ња као основ ног 
пред у сло ва, узи ма ју се у об зир и рас по де ла до би ти и сно ше ње гу би та ка или 
по сто ја ње спо ра зу ма о по де ли при хо да из ме ђу раз ли чи тих пред у зе ћа у уну-
тра шњем од но су и со ли да р на од го во р ност пред у зе ћа у спољ њем од но су.27 
У сва ком слу ча ју, фак тич ко спа ја ње мо ра да во ди трај ној про ме ни тр жи шне 
струк ту ре. Уко ли ко овај услов ни је ис пу њен не ма кон цен тра ци је.

Пре ма чл. 17(1) ЗЗК кон цен тра ци ја на ста је у слу ча ју спа ја ња и дру гих 
ста ту сних про ме на у ко ји ма до ла зи до при па ја ња уче сни ка на тр жи шту у 
сми слу за ко на ко јим се уре ђу је по ло жај при вред них дру шта ва, од но сно За-
ко на о при вред ним дру штви ма28 (да ље у тек сту: ЗПД) из 2011. го ди не. По јам 
спа ја ња и при па ја ња про из ла зи из од ред би ЗПД ко ји ма су ре гу ли са не ста ту сне 
про ме не у на шем пра ву.29 Под спа ја њем у сми слу чл. 487 ЗПД под ра зу ме ва 
се ка да два или ви ше дру шта ва осну ју но во дру штво и на то дру штво пре-
не су це ло куп ну имо ви ну и оба ве зе, чи ме дру штва ко ја се спа ја ју пре ста ју 
да по сто је без спр о во ђе ња ли кви да ци је. Ста ту сна про ме на при па ја ња по-
сто ји ка да се јед но или ви ше дру шта ва при по ји дру гом дру штву пре но ше њем 
на то дру штво це ло куп не имо ви не и оба ве за, чи ме дру штво ко је се при па ја 
пре ста је да по сто ји без спро во ђе ња по ступ ка ли кви да ци је.30 Мо гу ћа је и 
по де ла уз при па ја ње, ка да се дру штво де ли а це ло куп ну имо ви ну и оба ве зе 
пре но си на два или ви ше по сто је ћих дру шта ва.31 У том слу ча ју дру штво 
пре но си лац пре ста је да по сто ји. Ко нач но, ста ту сна про ме на из два ја ње уз 
при па ја ње под ра зу ме ва да се дру штво де ли и део сво је имо ви не и оба ве за 

„DLSs су при вред ни ен ти те ти чи јим ак ци ја ма се не тр гу је као ак ци ја ма је дин стве не 
гру пе, не го као две по себ не јав но ли сти ра не ком па ни је. Струк ту ра за др жа ва RTZ и CRA 
као одво је не јав но ли сти ра не прав не ен ти те те ко ји за др жа ва ју свој ко р по ра тив ни иден ти тет. 
Струк ту ра не укљу чу је би ло ка кву про ме ну у пра ву сво ји не или пра ву ко ри шће ња би ло 
ко је имо ви не RTZ или CRA... RTZ и CRA ће де ло ва ти као је дин стве ни уче сник на тр жи шту.” 
Од лу ка у пред ме ту IV/M.660 – RTZ / CRA од 7.12.1995, па ра. 5.

„...тран сак ци ја не ће до ве сти до спа ја ња или пре но са сред ста ва из ме ђу Car ni val и POPC; 
уме сто то га две ма ком па ни ја ма ће би ти упра вља но као да су је дин стве ни уче сник на тр жи-
шту у скла ду са уго во ри ма и из ме на ма осни вач ких до ку ме на та оба дру штва. Иа ко ће сва ка 
ком па ни ја на ста ви ти да са мо стал но по сто ји, ме наџ мент обе ком па ни је би ће иден ти чан.” 
Од лу ка у пред ме ту COMP/M.3071 – CAR NI VAL COR PO RA TION / P&O PRIN CESS (II) од 
10.02.2003, па ра. 5.

27 Оба ве ште ње ЕК, 5, па ра. 10. Вид. ви ше код Е. Ј. Mestmäcker, H. Schwe it zer, 651; J. 
Bo rn kamm, F. Mon tag, F.J. Säcker, 2622.

28 Слу жбе ни гла сник РС, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014.- др. за кон и 5/2015.
29 Ста ту сне про ме не ре гу ли са не су чл. 483-514 ЗПД.
30 Чл. 486 ЗПД. Вид. од лу ку у пред ме ту Del ha i ze Gro up NV SA Бел ги ја – Ko nin klij ke 

Ahold NV Хо лан ди ја, Ре ше ње КЗК 6/0-02-537/2015-6 од 31.07.2015. 
31 Чл. 488(2) ЗПД.
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пре но си на јед но или ви ше по сто је ћих дру шта ва.32 Дру штво пре но си лац и 
на кон спро ве де не ста ту сне про ме не на ста вља да по сто ји.

С дру ге стра не, кон цен тра ци ја не на ста је ако до ђе до при па ја ња из ме ђу 
два уче сни ка на тр жи шту ко ји су и пре при па ја ња би ли по ве за ни као дру-
штва уну тар гру пе (нпр. за ви сно дру штво се при па ја ма тич ном дру штву). 
У овом слу ча ју, иа ко су у фор мал ном сми слу ис пу ње ни усло ви за по сто ја ње 
кон цен тра ци је, јер се јед но дру штво при па ја дру гом, кон цен тра ци ја у сми-
слу пра ва кон ку рен ци је не на ста је јер не ма про ме не кон тро ле не го се вр ши 
из ме на по сто је ће еко ном ске струк ту ре у окви ру од ре ђе не еко ном ске це ли не.

Чл. 3(1)(а) Уред бе 2004. не де фи ни ше по јам спа ја ње, а из ста во ва из не-
тих у те о ри ји и прак си про из ла зи да је ши ри од пра ви ла са др жа ног у ЗЗК 
јер об у хва та и de fac to спа ја ње. Ме ђу тим, то не зна чи да фак тич ко спа ја ње, 
без спа ја ња у прав ном сми слу ни је ре гу ли са но ЗЗК, са мо би тај слу чај био 
об у хва ћен чл. 17(2) ЗЗК. По пра ви лу ако су ис пу ње ни усло ви за по сто ја ње 
при вред ног спа ја ња, исто вре ме но су ис пу ње ни и зах те ви за сти ца ње кон-
тро ле из чл. 3(1)(б) Уред бе 2004, од но сно чл. 17(2) ЗЗК. Ме ђу тим, из ме ђу 
спа ја ња и сти ца ња кон тро ле по сто ји раз ли ка у про це сно прав ном сми слу. 
На и ме, у слу ча ју спа ја ња и сти ца ња за јед нич ке кон тро ле при ја ву кон цен-
тра ци је под но се за јед но оба уче сни ка у кон цен тра ци ји. С дру ге стра не, код 
сти ца ња по је ди нач не кон тро ле при ја ву под но си онај уче сник на тр жи шту 
ко ји сти че кон тро лу.33

4. КОН ЦЕН ТРА ЦИ ЈА СТИ ЦА ЊЕМ КОН ТРО ЛЕ

Кон цен тра ци ја на ста је услед трај не про ме не кон тро ле над уче сни ком 
на тр жи шту и уко ли ко на тај на чин на ста не про ме на у тр жи шној струк ту ри. 
Кон цен тра ци јом се сма тра сти ца ње од стра не јед ног или ви ше уче сни ка на 
тр жи шту, не по сред не или по сред не кон тро ле над дру гим уче сни ком на тр жи-
шту или ви ше уче сни ка на тр жи шту, или де лом, од но сно де ло ви ма дру гих 
уче сни ка на тр жи шту, ко ји мо гу пред ста вља ти са мо стал ну по сло ву це ли ну.34 

По јам и зна че ње кон тро ле од ре ђе но је Уред бом 2004. и ЗЗК. Кон тро ла 
се за сни ва на пра ви ма, уго во ри ма или би ло ка квом дру гом сред ству, ко је 
по себ но или у ком би на ци ји, во де ћи ра чу на о свим чи ње нич ним и прав ним 
окол но сти ма, омо гу ћа ва од лу чу ју ћи ути цај на пред у зе ће.35 У срп ском пра ву, 
кон тро ла над уче сни ком на тр жи шту у сми слу ЗЗК пред ста вља мо гућ ност 
од лу чу ју ћег ути ца ја на во ђе ње по сло ва дру гог или дру гих уче сни ка на 

32 Чл. 489(2) ЗПД.
33 Чл. 4(2) Уред бе 2004, чл. 63(3) ЗЗК.
34 Вид. чл. 17(2) ЗЗК и чл. 3(1)(б) Уред бе 2004.
35 Чл. 3(2) Уред бе 2004.
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тр жи шту.36 На ве де не но р ме пред ста вља ју оп ште кла у зу ле, чи ја кон кре ти-
за ци ја се вр ши узи ма ју ћи у об зир циљ кон тро ле кон цен тра ци ја. На тај на чин 
је по јам кон цен тра ци ја оста вљен отво ре ним. Дру гим ре чи ма, сва ко по на-
ша ње, сва ки уго вор или спо ра зум из ме ђу уче сни ка на тр жи шту ко ји во ди 
ус по ста вља њу од лу чу ју ћег ути ца ја над дру гим уче сни ком на тр жи шту 
мо же да пред ста вља кон цен тра ци ју у сми слу чл. 3 Уред бе 2004., од но сно 
чл. 17(2) ЗЗК.

По јам кон тро ле из Уред бе 2004. ни је ну жно иден ти чан са пој мо ви ма 
кон тро ле ко ји по сто је у на ци о нал ним пра ви ма, али им је у од ре ђе ним де ло-
ви ма бли зак.37 Исто та ко, у срп ском пра ву по јам кон тро ле из чл. 5(2) ЗЗК 
раз ли ку је се нпр. од пој ма кон тро ле из чл. 62(5) ЗПД. Упра во због на ве де ног 
по јам кон тро ле тре ба ту ма чи ти ау то ном но у сми слу пра ва кон ку рен ци је.

Кон тро ла мо же да се стек не пре но сом имо ви не дру штва, сти ца њем 
уде ла у дру штву у скла ду са ста ту сним пра ви ли ма или на би ло ко ји дру ги на-
чин. У пр вом слу ча ју, дру штво сти че кон тро лу на осно ву пра ва сво ји не или 
пра ва ко ри шће ња це ле или де ла имо ви не пред у зе ћа.38 С дру ге стра не, кон-
тро лу је мо гу ће оства ри ти сти ца њем уде ла у дру штву пу тем пра ва или уго-
во ра, ко ји омо гу ћа ва ју од лу чу ју ћи ути цај на са став, гла са ње39 и од лу чи ва ње 
ор га на пред у зе ћа.40 Ко нач но, из во ри пра ва ре гу ли шу и сти ца ње кон тро ле 
на би ло ко ји дру ги на чин. 41 Ова кво пра ви ло би ло је нео п ход но да би се њи ме 
об у хва ти ли сви слу ча је ви сти ца ња од лу чу ју ћег ути ца ја ко ји мо гу да на ста ну 
у прак си. 

За по сто ја ње од лу чу ју ћег ути ца ја ни је ну жно да се он за и ста и вр ши, 
не го је до вољ на мо гућ ност вр ше ња од лу чу ју ћег ути ца ја.42 Од лу чу ју ћи ути-
цај прет по ста вља мо гућ ност сти ца о ца да од ре ди по слов ну стра те ги ју циљ-
ног пред у зе ћа на на чин ко ји ис кљу чу је ау то ном но фор ми ра ње во ље циљ ног 

36 Чл. 5(1) ЗЗК.
37 Вид. ви ше J. Bor nkamm, F. Mon tag, F.J. Säcker, 2623.
38 Вид. чл. 3(2)(а) Уред бе 2004, чл. 5(2) ЗЗК.
39 Вид. нпр. Зо ран Ар сић, „Пра во гла са ак ци о на ра – основ ни прин ци пи”, Збор ник 

ра до ва ПФНС, 2/2009, 55-31.
40 Вид. чл. 3(2)(б) Уред бе 2004, чл. 5(1) ЗЗК.
41 Кон тро ла на дру ги на чин мо же да се стек не нпр. ка да на осно ву уго во ра о зај му 

ко ји је је дан уче сник на тр жи шту дао дру гом на ста не од нос за ви сно сти и ка да зај мо да вац 
због те за ви сно сти мо же да оства ру је са др жај ну кон тро лу над од лу ка ма зај мо прим ца. Вид. 
још при ме ра код V. Bu to rac Mal ner, J. Pe co tić Ka uf man, S. Pe tro vić, Pra vo tr žiš nog na tje ca nja, 
Za greb 2013, 294-295.

42 Вид. чл. 3(2) Уред бе 2004 и чл. 5(2) ЗЗК. Оба ве ште ње ЕК, 7, па ра. 16. У те о ри ји вид. 
C. Ko e nig, K. Schre i ber, 192; R. Whish, Com pe ti tion Law, New York, 20055, 804.

„Док од лу чу ју ћи ути цај да би по сто јао, у сми слу чл. 3(3) Уред бе бр. 4064/89 не мо ра 
ну жно да се вр ши, по сто ја ње кон тро ле у сми слу чл. 3 те Уред бе зах те ва да мо гућ ност 
вр ше ња тог ути ца ја ствар но по сто ји.” Пре су да Су да пр ве ин стан це у пред ме ту Т 282/02 
Ce ment bo uw v Com mis sion од 23.02.2006, па ра. 58.
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пред у зе ћа.43 Про це на да ли је до шло до сти ца ња кон тро ле вр ши се пре ма 
кри те ри ју му мо гућ но сти вр ше ња од лу чу ју ћег ути ца ја на по сло ва ње циљ ног 
пред у зе ћа, од но сно да ли ће сти ца лац кон тро ле у бу дућ но сти мо ћи да вр ши 
од лу чу ју ћи ути цај на по сло ва ње циљ ног дру штва. 

Мо гућ ност од лу чу ју ћег ути ца ја мо же да на ста не на осно ву пра ва или 
чи ње ни ца. Вр ше ње ути ца ја не мо ра да се од но си на во ђе ње сва ко днев них 
по сло ва уче сни ка на тр жи шту. До вољ но је да по сто ји мо гућ ност ути ца ја на 
до но ше ње стра те шки ва жних од лу ка. Из Оба ве ште ња ЕК за кљу чу је мо да 
стра те шким мо гу да се сма тра ју од лу ке о име но ва њу упра ве пред у зе ћа, о 
фи нан сиј ском пла ну (бу џе ту), о по слов ном пла ну (енг. bu si ness plan), о ве ћим 
ин ве сти ци ја ма, као и од лу ке тзв. тр жи шно спе ци фич ним пра ви ма (нпр. од-
лу ка о уво ђе њу но ве тех но ло ги је или раз во ју но вог про из во да).44 Став је Ко-
ми си је ЕК да ти пич на пра ва ма њин ских чла но ва у при вред ном дру штву 
са ма по се би не пред ста вља ју кон тро лу.45

4.1. Вр сте кон тро ле

Уред ба 2004. и ЗЗК пра ве раз ли ку из ме ђу не ко ли ко об ли ка кон тро ле. 
Пр во, на осно ву овла шће ња за вр ше ње кон тро ле раз ли ку је мо не по сред ну 
(ди рект ну) и по сред ну (ин ди рект ну) кон тро лу.46 Код не по сред не кон тро ле 
сти ца лац кон тро ле је има лац пра ва или мо же да се ко ри сти пра ви ма из пред-
мет них уго во ра.47 Да кле, сти ца лац не по сред но вр ши од лу чу ју ћи ути цај на 
по сло ва ње циљ ног дру штва (нпр. сти ца њем 51% уде ла у дру штву48). По-
сред но сти ца ње кон тро ле по сто ји ка да сти ца лац кон тро ле, иа ко ни је има лац 
пра ва ни ти мо же да се ко ри сти пра ви ма из та квих уго во ра, има овла шће ње 
за оства ри ва ње пра ва ко ја из њих про из ла зе.49 По сред на кон тро ла ка рак те-
ри стич на је за по ве за на дру штва, код ко јих сти ца лац кон тро ле има мо гућ ност 
вр ше ња кон тро ле пре ко дру гог уче сни ка на тр жи шту или ли ца, ко ји је сти-
ца лац у фор мал ном сми слу (нпр. ка да ма тич но дру штво пре ко свог за ви сног 
дру штва вр ши кон тро лу у циљ ном дру штву50). Дру гим ре чи ма, сти ца лац 

43 C. Ko e nig, K. Schre i ber, 192.
44 Вид. Оба ве ште ње ЕК, 18-19, па ра 68-73. 
45 Оба ве ште ње ЕК, 18, па ра. 66.
46 Вид. чл. 3(1)(б) Уред бе 2004, чл. 17(2) ЗЗК.
47 Чл. 3(3)(а) Уред бе 2004.
48 Вид. нпр. од лу ку у пред ме ту He i ne ken In ter na ti o nal BV Ho lan di ja – Pi vo var na Laš ko 

dd Slo ve ni ja, Ре ше ње КЗК бр. 6/0-02-363/2015-6 од 28.05.2015. 
49 Вид. чл. 3(3)(б) Уред бе 2004.
50 Вид. од лу ку у пред ме ту BSH Hausgeräte GmbH Ne mač ka–BSH Wroc law sp z oo Polj ska 

– Fa gor Ma ster co ok SA Poljска, Ре ше ње 6/0-02-350/2015-6 од 13.05.2015; Ro bert Bosch GmbH 
Sa ve zna Re pu bli ka Ne mač ka – Ro bert Bosch BV Ho lan di ja – TTA In ter na ti o nal BV Ho lan di ja 
Ре ше ње КЗК 6/0-02-457/2015-6 од 10.07.2015.
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кон тро ле раз ли ку је се од ли ца или уче сни ка на тр жи шту ко ји фор мал но има 
пра ва или мо же да се ко ри сти пра ви ма из уго во ра. У том слу ча ју, да кле, 
на ста је ла нац пред у зе ћа но си ла ца пра ва од ко јих пр ви вр ши кон тро лу над 
сле де ћим и та ко ре дом до по след њег пред у зе ћа у ни зу.51 По сто ја ње по сред-
не кон тро ле је фак тич ко пи та ње о ко ме се од лу чу је на осно ву окол но сти 
сва ког кон крет ног слу ча ја. При про це ни од на ро чи тог зна ча ја су сле де ћи 
фак то ри: удео у при вред ном дру штву, уго вор ни од но си, из вор фи нан си ра ња 
и по ро дич не ве зе.52 Ко нач но мо гу ће је да уче сник на тр жи шту на осно ву 
јед не кон цен тра ци је стек не и не по сред ну и по сред ну кон тро лу, од но сно да 
сти ца њем не по сред не кон тро ле над циљ ним дру штвом исто вре ме но стек не 
и по сред ну кон тро лу над за ви сним дру штви ма циљ ног дру штва.53

Дру го, кон тро ла мо же да бу де по је ди нач на и за јед нич ка. По је ди нач на 
кон тро ла по сто ји ка да је дан уче сник на тр жи шту мо же да вр ши од лу чу ју ћи 
ути цај на дру гог. Дру гим ре чи ма, кон тро ла се вр ши пре ко по је ди нач ног 
су бјек та пра ва. Ре дов но се по је ди нач на кон тро ла оства ру је сти ца њем свих 
или ве ћи не уде ла у дру штву54 или пу тем сти ца ња ве ћи не пра ва гла са у 
циљ ном дру штву. Сти ца лац по је ди нач не кон тро ле мо же са мо стал но да до-
но си стра те шке од лу ке циљ ног пред у зе ћа без об зи ра на ин те ре се свих оста-
лих има ла ца уде ла у том дру штву. За јед нич ка кон тро ла под ра зу ме ва да два 
или ви ше пред у зе ћа за јед но има ју од лу чу ју ћи ути цај у циљ ном дру штву.55 

51 Вид. ви ше C. Ko e nig, K. Schre i ber, 191.
52 Оба ве ште ње ЕК, 6, па ра. 13.
53 Вид. од лу ку у пред ме ту WE STON IN VEST MENT COM PANY LI MI TED En gle ska – AD-

RIS GRU PA d.d. Hr vat ska – TDR d.o.o. Sr bi ja Ре ше ње КЗК 6/0-02-481/2015-6 од 09.07.2015; Te-
le mach BiH – Ka blov ska te le vi zi ja HS BiH – HKB net BiH – M&H Com pany BiH – Vr ba ska ka blov ska 
te le vi zi ja-net work BiH – KKR&Co. L.P. SAD Ре ше ње КЗК 6/0-02-281/2015-12 од 2.07.2015. 

54 Вид. од лу ку у пред ме ту Agr o kor d.d. Hr vat ska – Adri a ti ca.Net d.o.o. Hr vat ska, Ре ше-
ње КЗК 6/0-02-405/2015-6 од 12.06.2015. (не по сред на по је ди нач на кон тро ла на осно ву до ка-
пи та ли за ци је дру штва „Adri a ti ca.Net” d.o.o. од стра не дру штва „Agro kor” d.d., на ко ји на чин 
су по тра жи ва ња „Agro kor-а” пре ма „Adri a ti ca.Net” d.o.o. пре тво ре на у основ ни ка пи тал овог 
дру штва, чи ме „Agr o kor” d.d ус по ста вља кон тро лу над „Adri a ti ca.Net” d.o.o., кроз уве ћа ње 
сво јих уде ла у овом дру штву са по сто је ћих 23,54% на пла ни ра них /80-90/% уде ла); Te le kom 
Au stria AG Au stri ja – Ami sco NV Bel gi ja Ре ше ње КЗК 6/0-02-510/2015-6 од 21.07.2015. (не по-
сред на по је ди нач на кон тро ла ку по ви ном 100% ак ци ја циљ ног дру штва); Te le mach d.o.o. 
Bo sna i Her ce go vi na – Vel net d.o.o. Bo sna i Her ce go vi na – KKR&Co. L.P. SAD Ре ше ње КЗК 
6/0-02-485/2015-4 од 2.07.2015.(по сред на по је ди нач на кон тро ла ку по ви ном укуп них вла-
снич ких уде ла у циљ ном дру штву); OTP Ban ka Sr bi ja a.d. No vi Sad, Sr bi ja – Fin do me stic 
Ban ka a.d. Be o grad, Sr bi ja Ре ше ње КЗК 6/0-02-521/2015-6 од 15.07.2015. (по је ди нач на кон-
тро ла пре у зи ма њем це ло куп ног ак циј ског ка пи та ла); Del ha i ze Gro up NV SA Бел ги ја – Ko-
nin klij ke Ahold NV Хо лан ди ја, Ре ше ње КЗК 6/0-02-537/2015-6 од 31.07.2015. (по је ди нач на 
кон тро ла на кон ста ту сне про ме не при па ја ња).

55 Вид. нпр. од лу ку у пред ме ту Fi ne di ning (Cayman) Li mi ted Kaj man ska Ostr va – FI BA 
Be te i li gungs-un d An la ge GmbH Au stri ja – WMF Gro up GmbH Ne mač ka Ре ше ње 6/0-02-389/2015-
7 од 8.06.2015. 
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Има о ци за јед нич ке кон тро ле од лу ке о по слов ној по ли ти ци пред у зе ћа мо гу 
да до не су са мо за јед но, од но сно уз са гла сност свих има ла ца за јед нич ке кон-
тро ле. По пра ви лу, сва ки по је ди нач ни има лац за јед нич ке кон тро ле има мо-
гућ ност да за бра ни или бло ки ра до но ше ње од лу ке са ко јом ни је са гла сан.56 

И ко нач но, иа ко у Уред би 2004. и ЗЗК не по сто ји из ри чи то раз ли ко ва ње, 
кон тро ла мо же да по сто ји у по зи тив ној или не га тив ној фор ми. По зи тив на 
кон тро ла по сто ји ка да сти ца лац сво јим од лу ка ма утвр ђу је стра те шко тр жи-
шно по на ша ње кон тро ли са ног пред у зе ћа, а не га тив на, ка да сти ца лац мо же 
да спре чи до но ше ње стра те шких од лу ка пу тем ве та.57 Ве ћин ско уче шће у 
основ ном ка пи та лу, по пра ви лу, пред ста вља прет по став ку по зи тив не кон-
тро ле. Ме ђу тим, уко ли ко се за до но ше ње стра те шких од лу ка уго во ром о 
осни ва њу или ста ту том зах те ва јед но гла сност, он да ли це са ве ћин ским уче-
шћем у основ ном ка пи та лу сва ка ко има не га тив ну кон тро лу.

4.2. Трај ност кон тро ле

Уред ба 2004. и ЗЗК не ре гу ли шу тран сак ци је ко је за по сле ди цу има ју 
при вре ме ну про ме ну кон тро ле. Са мо трај на про ме на кон тро ле и по сле дич-
но трај на про ме на тр жи шне струк ту ре пред ста вља ју кон цен тра ци ју.58 Ка да 
по сто ји трај на про ме на кон тро ле је фак тич ко пи та ње и про це њу је пре ма 
ре ле вант ним прав ним и фак тич ким окол но сти ма. ЕК је трај ном про ме ном 
кон тро ле, по пра ви лу, сма тра ла уго во ре ко ји пре ва зи ла зе уо би ча је но вре ме 
у од ре ђе ној обла сти по сло ва ња.59 Трај ним је ре дов но сма тра ла уго во ре за кљу-
че не на вре мен ски пе ри од од 10 го ди на и ду жи (нпр. ис кљу чи ва ли цен ца на 
10 го ди на,60 ме на џер ски уго во ри у тра ја њу од 10-15 го ди на61).

56 Вид. од лу ку у пред ме ту Fi ne di ning (Cayman) Li mi ted Kaj man ska Ostr va – FI BA Be te-
i li gungs-un d An la ge GmbH Au stri ja – WMF Gro up GmbH Ne mač ka Ре ше ње 6/0-02-389/2015-7 
од 8.06.2015, стр. 4 (У Уго во ру о ку по про да ји уде ла ре гу ли са но је рас по ла га ње пра вом ве та 
у по гле ду стра те шких од лу ка уче сни ка на тр жи шту, као што су од лу ке о бу џе ту).

 57 Оба ве ште ње ЕК, 16, па ра. 54.
58 Пре ма тач. 20 Пре ам бу ле Уред бе 2004. кон цен тра ци је об у хва та ју де ло ва ња ко ја 

узро ку ју трај не про ме не у кон тро ли пред мет них уче сни ка на тр жи шту, а ти ме и у струк ту-
ри тр жи шта.

59 Е. Ј. Mestmäcker, H. Schwe it zer, 660.
60 Вид. од лу ку у пред ме ту COMP/M.5727- MIC RO SOFT/ YAHOO! SE ARCH BU SI NESS 

од 18.02.2010. Ко ми си ја ЕУ по шла је од прет по став ке да је у обла сти ин тер нет пре тра жи ва-
ча пе ри од од 10 го ди на из у зет но дуг.

61 COMP/M.3858 – LEH MAN BROT HERS / SCG / STAR WO OD / LE ME RI DIEN од 
20.07.2005, па ра. 9.
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5. ЗА КЉУЧ НЕ НА ПО МЕ НЕ

Кон цен тра ци је су раз ли чи ти об ли ци трај ног по ве зи ва ња уче сни ка на 
тр жи шту на ста ту сној и/или уго вор ној осно ви ко ји ма се ства ра прав но и/или 
фак тич ко (еко ном ско) за јед ни штво из ме ђу уче сни ка кон цен тра ци је, при че му 
су уче сни ци кон цен тра ци је пре спро ве де не кон цен тра ци је би ли прав но и 
еко ном ски не за ви сни. Кон цен тра ци ја на ста је са мо у слу ча ју трај не про ме не 
кон тро ле над уче сни ком на тр жи шту и уко ли ко на тај на чин на ста је про ме на 
у тр жи шној струк ту ри. 

Кон цен тра ци је спа ја њем иа ко јед но став ни је, рет ко се ја вља ју у прак си. 
Спа ја ње по сто ји ка да до та да два или ви ше прав но и еко ном ски не за ви сних 
уче сни ка на тр жи шту пре ста ну да по сто је као не за ви сна прав на ли ца, док се 
с дру ге стра не ства ра но ви прав ни су бје кат. Та ко ђе, спа ја њем се сма тра слу-
чај ка да се јед но пред у зе ће при по ји дру гом, где ка сни је пред у зе ће за др жа ва 
свој прав ни су бјек ти ви тет. 

Кон цен тра ци је сти ца њем кон тро ле на ста ју уко ли ко се про ме ни кон-
тро ла над уче сни ком на тр жи шту. За ове кон цен тра ци је од лу чу јућ је по јам 
кон тро ле. По јам кон тро ле је ма те ри јал не при ро де и од ре ђу је се као мо гућ-
ност вр ше ња од лу чу ју ћег ути ца ја на во ђе ње по сло ва уче сни ка на тр жи шту. 
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