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Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-03-313/2013-1 

Веза: 6/0-04-248/2013-1 

Датум: 29. aприл 2013. године 

Београд 

 

На основу члана 35 став 2, члана 62 став 1, члана 64 Закона о заштити 

конкуренције („Сл. гласник РС“, бр. 51/2009), члана 2 став 1 тачка 7 Тарифника о 

висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције 

(“Службени гласник РС“, бр. 49/2011) одлуке Савета Комисије за заштиту 

конкуренције са 141. седнице од 18. априла 2013. године и на основу овлашћења 

председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-243/2013-1 од 29. марта 

2013. године, члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, дана 29. априла 2013. 

године, донео је следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности испитивања 

концентрације која је спроведена иако није одобрена у складу са Законом о 

заштити концентрације, а која је настала стицањем непосредне контроле од стране 

друштва „Autoritas Investments“ д.о.о. Нови Сад, са седиштем на адреси Косовска 

41, Нови Сад, Република Србија, матични број 20432730, над Друштвом са 

ограниченом одговорношћу за трговину и пружање услуга „ИМПЕЛ“ Зрењанин, са 

седиштем на адреси Жарка Зрењанина 53а, Зрењанин, Република Србија, матични 

број 08594864 и посредне контроле над свим са њим повезаним зависним 

друштвима. 

 

II ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА која располажу подацима, исправама 

или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању 

релевантног чињеничног стања у овом поступку да исте неодложно доставе 

Комисији за заштиту конкуренције на адресу Кнегиње Зорке бр. 7, Београд. 
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III НАЛАЖЕ СЕ друштву „Autoritas Investments“ д.о.о. Нови Сад, да 

прекине даље спровођење концентрације, односно да не врши управљачка права по 

основу стечених права, или то може чинити само да би одржао пуну вредност 

инвестиција и на основу посебног одобрења Комисије, почев од дана пријема 

закључка до окончања поступка у овој управној ствари. 

 

IV УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА друштву „Autoritas Investments“ д.о.о. 

Нови Сад, са седиштем на адреси Косовска 41, Нови Сад, Република Србија, 

матични број 20432730 да уплати накнаду предвиђену у члану 2 став 1 тачка 7 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције (“Службени гласник РС“, бр. 49/2011) за издавање решења у 

испитном поступку у износу од 0,07% од заједничког укупног годишњег прихода 

свих учесника у концентрацији оствареног у претходној обрачунској години, с тим 

да износ накнаде не може бити виши од 50.000,00 (педесетхиљада) евра у 

динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на 

дан уплате, па се НАЛАЖЕ друштву „Autoritas Investments“ д.о.о. Нови Сад да 

изврши уплату овог износа на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен 

код Управе за трезор, број 840-880668-16 са позивом на број 6/0-03-313/2013-1 или 

његову одговарајућу девизну противвредност на девизни рачун Комисије за 

заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије број 500100-100128977, 

ибан број RS35908500100012897798 по средњем курсу Народне банке Србије на 

дан уплате, у року од 3 (словима: три) дана од дана пријема закључка. Одмах по 

уплати износа накнаде друштво „Autoritas Investments“ д.о.о. Нови Сад је дужно да 

Комисији за заштиту конкуренције достави доказ о извршеној уплати. 

 

V Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС” и на 

интернет страни Комисије за заштиту конкуренције. 

 

Образложење 

 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је дана 2. 

априла 2013. године поднета непотписана Иницијатива за испитивање повреде 

конкуренције, заведена под бројем: 6/0-04-248/2013-1 са документацијом (у даљем 

тексту: Иницијатива). 

Подносилац је на основу члана 35, 61, 63, 64, 65, и 68 Закона о заштити 

конкуренције (у даљем тексту: Закон), поднео горњу Иницијативу, у вези са 

повредом конкуренције, до које, према мишљењу и наводима подносиоца 

Иницијативе долази спровођењем концентрација супротно законској обавези 

прекида спровођења, односно настанком концентрације за коју није издато 

одобрења за њено спровођење од стране Комисије, а што је требао учинити 

учесник тих концентрација на страни стицаоца контроле – привредно друштво 

„Autoritas Investments“ д.o.o. Нови Сад, са седиштем на адреси Косовска 41, Нови 

Сад, Република Србија, матични број 20432730 (у даљем тексту: Autoritas). 
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Autoritas је трочлано друштво физичких лица са различитим појединачним 

процентуалним износима удела, односно његови чланови су: Велибор Ђуровић, 

ЈМБГ: 1601969820010 са 50% удела, Ивица Вукелић, ЈМБГ: 2705968820126 са 20% 

удела и Саша Глушац, ЈМБГ: 1007968850022 са 30% удела. 

Друштво над којим је, према горњим наводима, стечена контрола је 

Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и пружање услуга „ИМПЕЛ“ 

Зрењанин, са седиштем на адреси Жарка Зрењанина 53а, Зрењанин, Република 

Србија, матични број 08594864 (у даљем тексту: ИМПЕЛ). Њетов једини оснивач и 

члан (пре спровођења концентрације) је било физичко лице Драган Видаковић, 

ЈМБГ: 2006967850026. 

Комисија је на основу навода из Иницијативе, као и коришћења других 

јавно доступних извора информација, утврдила следеће чињенично стање: 

Друштво Autoritas је основано је 2008. године (са претежном делатношћу 

„консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем“, шифра: 

7022), а у 2011. години, као години која претходи години спровођења 

концентрације, остварило је укупан консолидовани приход (исказан као збир 

пословних прихода, финансијских прихода и осталих прихода) од 35.620.347.000,00 

динара, односно око 340.000.000,00 ЕУР (примењен је обрачунски курс за 2011. 

годину од 104,64 динара за 1 ЕУР, што представља просечан средњи курс 

паритетног односа динар: ЕУР на дан 31. децембар 2011. године). Комисија је на 

основу доступних података садржаних у напоменама уз консолидоване 

финансијске извештаје, са сајта Агенције за привредне регистре Републике Србије 

(у даљем тексту: АПР), утврдила на који начин су приходи друштва Autoritas, 

опредељени на онај њихов део који је остварен на домаћем, односно иностраном 

тржишту. Конкретно, у структури пословних прихода, утврђено је да је продајом 

роба и услуга на тржишту Републике Србије остварен приход од 27.686.890.000,00 

динара (265.000.000,00 ЕУР), а продајом роба и услуга на иностраном тржишту 

приход у висини од 6.858.935.000,00 динара (65.500.000,00 ЕУР). Уочава се да 

између овог податка и претходно наведеног податка о укупном консолидованом 

приходу групе Autoritas постоји разлика од око 9,5 милиона ЕУР. Ова разлика 

потиче из чињенице да је подела прихода на део остварен на домаћем и светском 

тржишту, извршена у односу искључиво на остварен пословни приход, без 

укључивања финансијских и осталих прихода услед недостатка података о томе на 

ком тржишту су они реализовани. Међутим, постојање оваквих разлика истиче се 

искључиво из рачунске прецизности, док је оно потпуно ирелевантно са 

становишта оцене испуњености обавеза за пријаву ове концентрације Комисији. 

Све претходно наведене податке Комисија је определила, као једино релевантне за 

утврђивање, да ли је за спроведену концентрацију постојала обавеза њеног 

пријављивања Комисији или не. 

 

Друштво ИМПЕЛ је основано 1995. године (са претежном делатношћу 

„трговина на мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима 

и дуваном“, шифра: 4711), а у 2011. години, као години која претходи години 

спровођења концентрације остварило је укупан приход (израчунат по горњем 

методолошком принципу) од 710.148.000,00 динара (око 6.786.000,00 ЕУР). 
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На основу Уговора о приступању од 16. јула 2012. године, промењена је 

контрола над друштвом ИМПЕЛ, стицањем удела од 51% у укупном основном 

капиталу овог друштва путем докапитализације од стране Autoritas-а, и иста 

промена је регистрована 23. јула 2012. године у АПР-у. На тај начин IMPEL који је 

до тада био једночлано друштво, постаје двочлано друштво у коме претходни 

једини оснивач и члан са 100% удела – физичко лице Драган Видаковић, постаје 

мањински члан са 49% удела, а Autoritas већински члан са 51% удела. Одредбама 

Уговора о изменама и допунама оснивачког акта Друштва са ограниченом 

одговорношћу за трговину и пружање услуга „ИМПЕЛ“ д.о.о. Зрењанин 

(пречишћен текст) од 1. августа 2012. године, дефинисан је начин одлучивања, 

односно да ће гласачка права у скупштини друштва бити сразмерна уделима у 

друштву. Садржај овог документа отклања сваку дилему око тога ко је актуелни 

вршилац контроле над друштвом ИМПЕЛ. 

 

На основу свега претходно изнетог и на основу одредаба члана 17 став 1 

тачка 2, члана 61 став 1 тачка 2 и члана 63 став 1 тачка 1, Комисија је утврдила да је 

постојала обавеза пријаве концентрације од стране друштва Autoritas, а у вези 

успостављене контроле над друштвом ИМПЕЛ. 

 

Комисија је провером, такође, утврдила да јој горња концентрација, до дана 

доношења овог закључка, није била пријављена и иста није испитивана у складу са 

Законом. 

 

У предметном поступку Комисија ће испитати да ли је у конкретном случају 

поступљено супротно одредбама члана 17, 61, 63, 64 Закона, као и дозвољеност ове 

концентрације у складу са чланом 19 Закона. Такође, Комисија ће испитати да ли 

су се стекли услови за примену мере деконцентрације из члана 67 Закона, као и 

мере заштите конкуренције из члана 68 став 1 тачка 4. 

 

У члану 19 Закона прописано је да су концентрације учесника на тржишту 

дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију 

на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање 

или спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја. 

 

У члану 35 Закона прописано је да Комисија покреће поступак испитивања 

повреде конкуренције по службеној дужности, када на основу достављених 

иницијатива, информација и других расположивих података, основано претпостави 

постојање повреде конкуренције, као и у случају испитивања концентрације у 

смислу члана 62 овог закона. 

 

Члан 62 став 1 Закона, између осталог, предвиђа да Комисија може 

спровести испитивање концентрације ако основано претпостави да та 

концентрација не испуњава услове дозвољености из члана 19 овог закона, као и у 

случају друге концентрације која није одобрена у складу са овим законом. 
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У члану 64 прописана је обавеза учесника у концентрацији да прекину 

спровођење концентрације до доношења решења Комисије. 

 

 

Према одредбама члана 35 став 1 и 62 став 1 Закона одлучено је као у ставу 

I диспозитива. 

 

Према одредбама члана 35 став 2 Закона одлучено је као у ставу II 

диспозитива.  

 

            Према одредбама члана 64 одлучено је као у ставу III диспозитива. 

 

            Према одредбама члана 31 став 2 Закона одлучено је као у ставу IV 

диспозитива.  

 

            Према одредбама 40 Закона одлучено је као у ставу V диспозитива. 

 

 

            На основу претходно наведених разлога, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

 

П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

 

                Проф. др Сања Данковић Степановић, члан Савета 

 

 

 

 

 

 

 

Поука о правном леку: 

 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба. 

 

 

 

 

 

Доставити: 

 

- друштву „Autoritas Investments“ д.о.о. Нови Сад 

 21000 Нови Сад 

 Косовска бр. 41, 

- Архиви. 


