Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-560/2012-77
Датум: 22. новембар 2012. године
Београд

Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 62., 25. Закона
о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/09), члана 2. тачка 7.
Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2011) и Одлуке Савета бр. 1/0-07837/2012-1 од 22. новембра 2012. године, на 117. седници одржаној 22. новембра
2012. године, одлучујући о поступку по Пријави концентрације Предузећа за
трговину на мало „ШТАМПА СИСТЕМ“ д.о.о., са регистрованим седиштем на
адреси Булевар Милутина Миланковића бр. 19, Београд, које је регистровано у
Агенцији за Привредне регистре под бројем регистрације БД 80226 и матичним
бројем МБ 20052694, који је настављен по службеној дужности, а кога заступа
пуномоћник, адвокат Исидора Николић Савин из Новог Сада, ул. Мирослава
Антића бр. 4 донео је следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем контроле од стране Предузећа за трговину на мало „ШТАМПА
СИСТЕМ“ д.о.о., са регистрованим седиштем на адреси Булевар Милутина
Миланковића бр. 19, Београд, које је регистровано у Агенцији за Привредне
регистре под матичним бројем МБ 20052694, над Привредним друштвом за
трговину на велико и мало „Футура Плус“ д.о.о. у стечају, са регистрованим
седиштем у Београду – Земуну, ул. Петра Кочића бр. 10, које је регистровано у
Агенцији за Привредне регистре под матичним бројем МБ 17572130, до чега
долази на основу преузимања већинског учешћа у капиталу друштва „Футура
Плус“ д.о.о. у стечају, ПОД УСЛОВОМ извршења мере понашања из става II и
става IV.
II ПРИХВАТА СЕ предлог мера понашања садржан у тачки 2.
изјашњења подносиоца пријаве од 8. новембра 2012. године, дат са циљем да
спровођење концентрације из става I овог Решења испуњава услове за
одобрење, и ОДРЕЂУЈЕ СЕ:
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2.

Мера понашања – обавеза да се неће повећати број продајних

објеката типа киоск учесника концентрације у седам општина Републике
Србије
Штампа Систем се обавезује да неће повећати број продајних објеката типа
киоск учесника концентрације и њихових повезаних друштава у општинама
Бачка Топола, Апатин, Инђија, Бечеј и градским општинама Града Београда Савски венац, Врачар и Звездара („Седам општина“).
Мера понашања из тачке 2.1 овог Предлога мера почеће да се примењује од дана
који следи након дана доношења решења Комисије којим се одлучује по
предметној пријави („Почетни дан“) и престаће да се примењује по истеку 3
(три) године од почетка примене.
Меру понашања наведену у тачки 2.1 овог Предлога мера примењиваће Штампа
Систем са његовим повезаним друштвима у смислу члана 5. Закона, као и
друштво Футура Плус са његовим зависним друштвима (након стицања
контроле друштва Штампа Систем над друштвом Футура Плус).
Мера понашања коју Штампа Систем преузима у смислу тачке 2.1 овог
Предлога мера значи да Штампа Систем, заједно са друштвом Футура Плус
(након Почетног дана) и са њиховим повезаним друштвима како је наведено у
претходној тачки, у Седам општина током Периода поступања неће повећати
број продајних објеката типа киоск путем куповине, закупа, учествовања на
конкурсима, односно тендерима надлежних органа локалне самоуправе за
доделу локација киоска или на други начин.
Штампа Систем се обавезује да у року од 2 (два) месеца од Почетног дана, уз
претходну писану сагласност Комисије, именује лице („Повереник за надзор“)
које ће бити задужено да (1) надзире обавезе Штампа Система преузете тачком
2.1 овог Предлога мера и (2) да Комисији у року од 15 (петнаест) календарских
дана од истека свака 3 (три) месеца почев од Почетног дана доставља извештаје
о поступању друштва Штампа Систем сходно овом Предлогу мера.
Штампа Систем ће, у складу са претходном тачком овог Предлога мера, за
Повереника за надзор именовати правно лице које није повезано лице са
Штампа Системом у смислу члана 5. Закона или физичко лице које није
запослени, директор, члан одбора директора, управног или надзорног одбора
било ког друштва у саставу групе друштава којој припада Штампа Систем и које
није било запослени, директор, члан одбора директора, управног или надзорног
одбора било ког друштва у саставу групе којој припада Штампа Систем у
периоду од две године пре доношења решења Комисије по Пријави у овој
правној ствари.
Штампа Систем ће сносити трошкове које ће Повереник за надзор имати у вези
са надзором над применом обавеза друштва Штампа Систем из овог Предлога
мера и састављањем извештаја Комисији.
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III ПРИХВАТА СЕ предлог Поступања у случају знатне промене
структуре тржишта, садржан у тачки 3 Изјашњења подносиоца пријаве од 8.
новембра 2012. године на Обавештење Комисије о битним чињеницама,
доказима и осталим елементима утврђеним у поступку испитивања
концентрације Штампа Систем и Футура Плус д.о.о. у стечају са позивом на
изјашњење од 2. новембра 2012. године, који гласи:
3. Поступање у случају знатне промене структуре тржишта
3.1 Уколико се током примене мере понашања из овог Предлога мера, промени
структура на релевантном тржишту малопродаје цигарета и дуванских
производа, новина и електронских препаид допуна у продавницама типа киоск
на територији једне или више од Седам општина, на начин да се збирни
тржишни удео учесника концентрације опредељен према критеријуму броја
продајних објеката типа киоск у Седам општина појединачно смањи испод 30%
(„Знатна промена структуре тржишта“), Штампа Систем има право да у року
од 30 (тридесет) дана од дана Знатне промене структуре тржишта захтева од
Комисије одговарајућу измену решења којим се одобрава ова концентрација,
односно измену и/или допуну овог Предлога мера.
IV ПРИХВАТА СЕ допуна предлога мера, из става 3 и 4 коју је
подносилац пријаве доставио Комисији 14. новембра 2012. године, као допуну
свог Изјашњења од 8. новембра на Обавештење Комисије о битним
чињеницама, доказима и осталим елементима утврђеним у поступку
испитивања концентрације Штампа Систем и Футура Плус д.о.о. у стечају са
позивом на изјашњење од 2. новембра 2012. године, која гласи:
„Овом допуном Предлога мера („Допуна Предлога мера“), Штампа
Систем се изјашњава да ће извештај именованог Повереника за надзор о
поступању друштва Штампа Систем, у смислу Предлога мера, обавезно пратити
и табела у којој ће бити наведен број продајних објеката типа киоск учесника
концентрације и њихових конкурената, у општинама Бачка Топола, Апатин,
Инђија, Бечеј и градским општинама Града Београда – Савски венац, Врачар и
Звездара.
Извештај о поступању друштва Штампа Систем који ће Повереник за
надзор достављати Комисији у року од 15 (петнаест) календарских дана од
истека свака 3 (три) месеца почев од Почетног дана (а чији нацрт се налази у
прилогу ове Допуна Предлога мера) чиниће Прилог 2 уз решење Комисије у
овом предмету“.
V УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације
благовремено и у целости извршио уплату накнаде предвиђене у члану 2. тачка
7. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције у укупном износу од 5.882.342,50 (петмилионаосамстотинаосам
десетдвехиљадетристотинечетрдесетдва и 50/100) динара, што представља
динарску противвредност прописане висине накнаде за издавање решења о
одобравању концентрације у испитном поступку и условном одобрењу
концентрације, и то на тај начин, што је дана 23. августа 2012. године на
динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за
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трезор Министарства финансија и привреде број 840-0000000880668-16,
извршена уплата износа од 2.938.765,00 (двамилионадеветстотинатридесетосам
хиљадаседамстотинашездесетпет и 00/100) динара, а дана 29. августа 2012.
године уплата износа од 2.943.577,50 (двамилионадеветстотиначетрдесеттри
хиљадепетстотинаседамдесетседам и 50/100) динара на исти динарски рачун
Комисије за заштиту конкуренције.
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