
 1 

 
 
 
 
 
 
 
                                     
                                  
 

 
                                                                                                   Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана 
192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 
31/01 и “Службени гласник РС“ бр 30/2010) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о 
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције 
(„Службени гласник РС“ број 49/2011), одлучујући по пријави концентрације која 
је заведена под пријемним бројем 6/0-02-636/2015-1 и поднета дана 20. августа 
2015. године, преко адвоката по пуномоћју Бојане Миљановић из адвокатске 
канцеларије  Karanović/Nikolić o.a.d., из Београда, ул. Ресавска  бр. 23, у име  
Предузећа  за спољну и унутрашњу трговину и услуге „Nelt Co  d.o.o. Dobanovci“ 
са седиштем на адреси ул. Маршала Тита бр. 206, Добановци, Београд, Република 
Србија,  регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под 
матичним бројем 17304712, дана 18. септембра 2015. године, доноси следеће 

  
РЕШЕЊЕ   

ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 
која настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва Предузећe за 
спољну и унутрашњу  трговину и услуге „Nelt Co. d.o.o. Dobanovci“, које је 
регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним 
бројем 17304712, са седиштем на адреси ул. Маршала Тита бр. 206 Добановци, 
Београд, Република Србија, над Привредним друштвом за интернет трговину „Tako 
Lako Shop d.o.o Dobanovci“, са седиштем на адреси ул. Маршала Тита бр. 206 
Добановци, Београд, Република Србија, које је регистровано у Агенцији за 
привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 21121720, до чега 
долази на основу уговорног преузимања целокупног власничког удела привредног 
друштва „Tako Lako Shop d.o.o Dobanovci“, који удео  стиче „Nelt Co. d.o.o. 
Dobanovci“,  куповином циљних удела од њиховог претходног власника. 
 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је Предузећe за спољну и унутрашњу  трговину и 
услуге „Nelt Co. d.o.o. Dobanovci“, са седиштем у Добановцима, Београд, Република 
Србија, у целости извршило обавезу плаћања накнаде за издавање овог решења, 

 Р е п у б л и к а  С р б и ј а  
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ Број: 6/0-02-636/2015-8 
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уплатом износа од 3.014.360,00 (словима: тримилионачетрнаестхиља 
датристотинешездесет и 00/100) динара на динарски рачун Комисије за заштиту 
конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства финансија с позивом на 
број 6/0-02-636/2015-1, што представља одговарајућу динарску противвредност 
прописане висине накнаде за издавање решења о одобравању концентрације у 
скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за 
послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције, израчунату применом 
средњег курса Народне банке Србије на дан уплате. 

 
                                          О б р а з л о ж е њ е 

 Пријава концентрације бр. 6/0-02-636/2015-1 (у даљем тексту: пријава), 
поднета је 20. августа 2015. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 
тексту: Комисија), преко пуномоћника - адвоката Бојане Миљановић из адвокатске 
канцеларије Карановић/Николић о.а.д., ул. Ресавска бр. 23, Београд, која је на 
основу пуномоћја бр. 460 издатог 20. августа 2015. године од стране друштва „Nelt 
Co. d.o.o. Dobanovci“ и достављеног Комисији, овлашћена за припрему, 
потписивање и подношење   предметне пријаве Комисији.  Допунама од 27. и 28. 
августа 2015. године,  које   садрже додатне податке, информације и објашњења 
која су изостала у иницијалном поднеску, предметна пријава је у свему усаглашена 
са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 
гласник РС“, број 89/09, у даљем тексту: Уредба). Подносилац пријаве поставио је 
образложени захтев за заштиту података број 6/0-02-636/2015-2 од 27. августа 2015. 
године, а дописом од 9. и 14. септембра 2015. године исти је делимично измењен и  
додатно појашњен, будући да је подносилац пријаве повукао део иницијалног 
захтева, о чему је Председник Комисије одлучио закључком број 6/0-02-636/2015-7 
од 17. септембра 2015. године. Постављени захтев је усвојен као основан и у складу 
са чл. 45. Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон), па је одређена 
заштита података као у изреци донетог закључка.  

Након сагледавања природе пријављене пословне трансакције и свих 
података и информација достављених уз ову пријаву, Комисија је утврдила да 
предметна трансакција представља концентрацију из члана 17. Закона, за коју 
постоји обавеза њеног пријављивања Комисији. То је закључено увидом у онај део 
достављене документације који се односи на висину остварених прихода друштава 
која се сматрају учесницима ове концентрације  у референтној календарској и 
пословној години, што је у конкретном случају 2014. година као она која претходи 
години подношења пријаве. У том смислу констатује се да је подносилац пријаве 
поступио на исправан начин када је ову пословну трансакцију пријавио Комисији 
ради издавања сагласности за њено спровођење. Од стране подносиоца, Комисији 
су достављене основне информације о сваком од учесника предметне 
концентрације и главним обележјима њиховог пословања које се наводе у наставку 
текста овог образложења. 

Друштво „Nelt Co. d.o.o. Dobanovci“ (у даљем тексту: Nelt Co, или 
подносилац пријаве) основано је 1992. године, као компанија чија је основна 
делатност трговина. Од 1996. године друштво постаје дистрибутер  
мултинационалне корпорације Procter&Gamble за подручје тадашње СР 
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Југославије, а недуго после тога и дистрибутер још неколико познатих 
међународних компанија (Kraft Foods, Wrigley и SSL) на територији данашње 
Србије и Црне Горе. Од 2006. године отворен је модерно опремљен дистрибутивни 
центар у Добановцима, а у годинама после тога Nelt проширује своје пословне 
активности и на пружање логистичких услуга, уз укључивање у област производње 
хране - до чега долази након преузимања новосадске месне индустрије Неопланта. 
Подносилац пријаве активан је и у области пружања интегрисаних решења за  
складиштење, у који сегмент активности се укључује  након што је  друштву Nelt 
Co припојена компанија  Јавна складишта Суботица. Подносилац пријаве у 
дијапазон својих активности од недавно је укључио и дистрибуцију фармацеутских 
производа, као и дистрибуцију хране за кућне љубимце. Од 2010. године 
подносилац пријаве успешно послује на Афричком континенту (Ангола, Замбија, 
Мозамбик) где је стекао лидерску позицију у дистрибуцији робе широке потрошње 
која припада најпознатијим брендовима.  

Nelt Со као непосредни подносилац предметне пријаве концентрације, у 
погледу своје организационе форме, представља једночлано друштво ограничене 
одговорности, чији је једини оснивач и власник 100% удела,  страно правно лице – 
друштво Neregelia Trading Limited (регистарски број НЕ 95511), са Кипра. Мада је 
регистрована делатност подносиоца пријаве, према доступним подацима из АПР-а 
„трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима“ (шифра: 4636), на основу 
свих доступних и коришћених података у овом поступку, закључено је да је 
стварна делатност подносиоца пријаве, значајно шира од номиналне. Конкретно, 
Nelt је активан у дистрибуцији робе широке потрошње  (укључујућу сушену и 
свежу храну, кафу, health&beauty производе, производе за домаћинство и хигијену, 
производе за негу беба) и фармацеутских производа. Сем тога, ово друштво може 
да пружа свеобухватне логистичке и маркетиншке услуге клијентима, односно 
услуге подршке у пословима складиштења, транспорта, увоза, извоза, шпедиције. 

 После 20 година успешног пословања  подносилац пријаве доноси одлуку о 
формирању нове модерне организационе структуре, па је таква стратешка одлука 
конкретизована кроз конституисање  Nelt Grupe која повезује све компаније које 
имају Nelt предзнак, или у самом називу друштва, или у називу његових већинских 
и контролних чланова, или акционара, а то су:  Nelt Co Srbija,  Nelt BiH, Neregelia 
Podgorica, Nelt ST Makedonija, Nelt Afrika, Neoplanta i Javna skladišta Subotica. 
Информације које се односе на главне карактеристике читаве групе и основна 
обележја њеног пословања,  представљају јавно доступне податке, па је Комисија 
осим података  који су прописани Уредбом и које је у пуном садржају доставио 
подносилац пријаве, из наведених извора (јавно доступних), обезбедила и додатне 
податке  и исти се налазе у списима предмета (односе се на укупан број купаца, 
број доставних места, број доставних возила, површину-квадратуру складишног 
простора и др.).  

Комисији су достављени подаци о свим зависним друштвима Nelt-а која су 
регистрована у Републици Србији, на основу чега је закључено да се ради о 
друштвима хетерогеног производног и услужног профила, а то су: 

- Неопланта индустрија меса Нови Сад, матични број 08142289, претежна 
пословна активност – прерада и конзервисање меса,  директни удео друштва Nelt 
Co у овом зависном друштву износи 71,86%, а са уделима осталих чланова Nelt 
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групе  у Неопланти (удео Neregelia  d.o.o Podgorica od 14,65% и удео Неопланта 
Заједно д.о.о Нови Сад од 13,48%), укупни удео свих чланова Nelt групе  у 
Неопланти достиже 99,99%; 

- Неопланта Заједно д.о.о Нови Сад, матични број друштва 29127457, 
претежна пословна активност - консултантске активности, директни удео друштва 
Nelt Co у овом зависном друштву износи 96,50%; 

- Неопланта –Ветеринарска станица д.о.о. Нови Сад, матични број друштва 
20195851, претежна пословна активност - ветеринарска делатност, индиректни 
удео друштва Nelt Co у овом зависном друштву износи 100%% (преко Неопланта 
индустрија меса); 

- Corner shop d.o.o. Dobanovci, матични број друштва 20569417, претежна 
пословна активност – трговина на мало у неспецијализованим продавницама 
претежно храном, пићима и дуваном, индиректни удео друштва Nelt Co у овом 
зависном друштву износи 100% (преко директног удела  Neregelia Trading Limited); 

- Јавна  складишта Суботица д.о.о., матични број друштва 08049424, 
претежна пословна активност – складиштење, директни удео друштва Nelt Co у 
овом зависном друштву износи 100%; 

- Баним рекламе д.о.о. Добановци, матични број друштва 20356707, 
претежна пословна активност – делатност рекламних агенција, директни удео 
друштва Nelt Co у овом зависном друштву износи 88%; 

-  Nelo Energy d.o.o., друштво за прераду обновљивих извора енергије, 
матични број друштва 20653787, претежна пословна активност – производња 
електричне енергије, индиректни удео друштва Nelt Co у овом зависном друштву 
износи 50% (преко директног удела  Neregelia Trading Limited). 

Достављени подаци о висини укупног прихода који је (у свету и у 
Републици Србији) остварила Nelt Grupа, указују да је успостављена стабилна 
тенденција раста ових прихода током неколико узастопних претходних година. 
Таква оцена важи за сваки од два нивоа посматрања и оцењивања  (како светски, 
тако  и национални). Приходи које је  читава Nelt Grupа остварила на светском 
нивоу у 2014. години, износили су око 495 милиона ЕУР што је за око ….1 изнад 
прихода групе остварених у претходној години, односно за чак …. изнад нивоа 
прихода које је  Nelt Grupа остварила у светским размерама у 2012. години. Када се 
посматра активност Nelt Grupе у Републици Србији, следи закључак да је 
остварени приход у 2014. години од око 306 милиона ЕУР, био незнатно већи од 
прихода групе из претходне године, док је за више од …. надмашен приход који 
је ова група остварила у 2012. години. Приходи Nelt Grupе остварени у Републици 
Србији, чинили су око 62%  њеног светског прихода. И када се анализирају подаци 
о кретању броја запослених на нивоу групе,  тај број се континуирано повећава, па  
је на крају 2014. године према подацима из пријаве, он износио 3.150 на који начин 
је надмашен број запослених из претходне (2013.) године за око ….. 

Предмет преузимања у пријављеној концентрацији јесте привредно друштво 
за интернет трговину „Tako Lako Shop d.o.o. Dobanovci (у даљем тексту Тако лако, 
или циљно друштво), у коме ће подносилац пријаве спровођењем предметне 
                                                 
1 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком  …., или у распону који 
Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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концентрације постати његов једини члан, власник и вршилац контроле над истим. 
Ово друштво је новоосновано, а према подацима садржаним у Изводу (АПР-а) о 
регистрацији привредног субјекта, као датум његовог оснивања  наведен је  16. јул 
2015. године. Претежна делатност циљног друштва јесте „трговина на мало 
посредством поште или преко интернета“ (шифра: 4791). Друштво је 
конституисано као једночлано, а његов оснивач и једини члан са 100% удела, јесте 
Предузеће за пројектовање, инжињеринг и трговину „Webcentric“ d.o.o.  са 
регистрованим седиштем у Београду. Како се ради о новооснованом друштву, 
подносилац пријаве имао је објективна ограничења у поступању по „захтевима“ 
Уредбе, у смислу достављања свих Уредбом прописаних података који се односе 
на циљно друштво. И поред тога, Комисији су достављени сви они подаци и 
информације до којих је подносилац пријаве могао доћи, а тичу се циљног 
друштва, или процене које су у односу на фонд доступних и релевантних 
информација могле бити изведене, а подносилац пријаве их сматра значајним за 
ток и исход овог поступка. Конкретно, с обзиром на тренутак оснивања циљног 
друштва, једина трансакција  и делатност коју је оно обавило, јесте аквизиција и 
управљање online продавницом „takolako.rs“. Према томе, циљно друштво се бави 
online продајом на мало и  његове активности се примарно састоје од куповине, 
продаје, маркетинга и сервисирања производа и услуга путем интернета, конкретно 
путем online продавнице takolako.rs (www.. takolako.rs), која нуди богат асортиман 
робе широке потрошње. Циљно друштво нема регистрована зависна друштва у 
Републици Србији. Претходно наведена online продавница takolako.rs раније је 
била у власништву друштва Webcentric, и пословала као саставни део овог друштва 
које има и друге делатности. Не постоје издвојени, нити прецизни подаци о 
оствареном нивоу годишњих прихода само за online продавницу, али су Комисији 
од стране подносиоца достављене најбоље могуће процене које се односе на овај 
показатељ. Према таквим проценама ова online продавница генерисала је својом 
активношћу у 2012. години око …. прихода, да би у 2013. години они достигли 
око …. ЕУР, док се за прошлу годину приход ове продавнице процењује на око  …. ЕУР. Комисији је достављена информација према којој је практично 
целокупан приход  у свакој од наведених година остварен продајом у Србији, уз 
остављену могућност да је индивидуалних купаца било у симболичном броју и 
изван Србије, о чему нема посебних података.  

Као акт о концентрацији односно правни основ њеног спровођења, 
Комисији је од стране подносиоца достављен Уговор о купопродаји 100% 
власничког удела у власништву привредног друштва Tako Lako Shop d.o.o. 
Комисија је након прегледа овог Уговора и упознавања са његовим садржајем, исти 
квалификовала као прихватљив документ у функцији правног основа спровођења 
пријављене концентрације. Предметни уговор који је Комисији достављен у 
интегралном тексту, закључен је  …. између заинтересованих страна, а његови 
потписници су друштво Webcentric (на страни продавца) и друштво  Nelt Co  (на 
страни купца). Предмет купопродаје опредељен овим уговором, јесте друштво за 
интернет трговину Tako Lako Shop, које је тренутно у потпуном власништву 
продавца. За купопродајну цену  …. уговора коју ће купац исплатити продавцу, 
на начин и у динамици који су ближе одређени …. овог уговора, друштво Nelt Co  
ће стећи 100% удела у власништву циљног друштва. Спровођењем ове 
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купопродајне трансакције, према оцени Комисије, долази до концентрације из 
члана 17. став 1. тачка 2) Закона, будући да један учесник на тржишту (овде Nelt 
Co) успоставља непосредну контролу у смислу члана 5. став 2. Закона,  над другим  
учесником на тржишту (овде Tako Lako Shop).  

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа, Комисија је 
прихватила становиште подносиоца пријаве у погледу одређивања овог тржишта.   
Подносилац пријаве сматра да  је делатност циљног друштва које ће преузети 
подносилац пријаве, потпуно специфична активност. Са тим у вези се као 
релевантно тржиште производа за потребе овог поступка, може одредити тржиште 
трговине на мало робом широке потрошње преко интернета. Специфичност 
интернета као малопродајног канала за наведену структуру роба, проистиче из 
чињенице да овај начин трговине  захтева посебан know-how и експертизу. Такође, 
посебности овог тржишта као облика малопродаје, проистичу и  из специфичности 
и различитости обавеза онога ко учествује у обављању ове делатности ( на пр. 
непостојање обавезе да остварени промет по основу оваквог начина пословања  
буде евидентиран преко фискалне касе), у односу на друге учеснике активне у 
области малопродаје робе широке потрошње кроз остале  - алтернативне начине 
њеног стављања у промет. Комисија је на основу расположивих  података које је 
доставио подносилац пријавe закључила да  предметно релевантно тржиште спада 
у ред ниско концентрисаних тржишта, на коме су активни бројни учесници са 
појединачно ниским тржишним уделима, о чему ће више појединости бити изнето 
у наставку текста. Може се основано претпоставити да ће се број постојећих 
учесника на овом тржишту у наступајућем периоду додатно повећати, будући да 
Комисија није идентификовала постојање било каквих озбиљних баријера за 
приступ овом тржишту од стране свих оних који су рефлектанти за улазак на исто. 
Према најбољој изведеној процени (реч је о интерној процени циљног друштва), 
која се пре свега односи на online продавницу ТakoLako - будући да је циљно 
друштво основано пре приближно два месеца - овај објекат (Tako Lako) остварује  
тржишни удео од око ….. Подносилац пријаве као највеће конкуренте – учеснике 
на дефинисаном релевантном тржишту производа, наводи следећа друштва и даје 
процену њихових тржишних удела и то: WinWin …., NonStopShop …., 
SveZaKucu …., Ekupi …., OdIgleDoLokomotive ….. 

У погледу географске димензије дефинисаног релевантног тржишта 
производа, Комисија сматра да исто не треба дефинисати уже од националног, па 
га опредељује као тржиште Републике Србије. Овакво становиште Комисије 
проистиче из чињенице да је online продавница ТakoLako, пре свега намењена 
корисницима у читавој Србији (број купаца из иностранства како је претходно 
указано био је занемарљив и сводио се на ретке индивидуалне куповине). Коначно, 
приликом дефинисања националног оквира географског тржишта, Комисија је 
имала у виду и њену законску надлежност, сагласно чему ефекте концентрације 
процењује у оквиру националног тржишта. 

Разлози спровођења пријављене концентрације проистичу из пословне, 
развојне и инвестиционе оријентације подносиоца пријаве и стицаоца контроле над 
циљним друштвом. Nelt тренутно није активан у online продаји, а предметном 
аквизицијом коју сматра добром, пословно оправданом и исплативом 
инвестицијом, прошириће асортиман својих активности и додатно развијати 
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пословање циљног друштва. Намера стицаоца контроле јесте да унапреди своје 
дистрибутивно пословање успостављањем и развијањем и online канала продаје, у 
функцији унапређења доступности и покривености тржишта производима. 

На основу укупно утврђеног чињеничног стања, Комисија је оценила да 
предметна концентрација с обзиром на мале тржишне уделе (или нулте уделе у 
случају подносиоца пријаве), неће довести до било каквих негативних ефеката на 
конкуренцију у Републици Србији, у смислу спречавања, ограничавања, или 
нарушавања конкуренције, пре свега стварањем, или јачањем доминантног 
положаја, због чега се ова концентрација сматра дозвољеном па је одлучено као у 
ставу првом изреке. 
 Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5.  Закона,  као и  чл. 2. 
ст. 1. тач. 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији 
и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи 
години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији, ради издавања 
сагласности за њено спровођење. 
 

 
Поука о правном средству  Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана достављања решења. 
 
 

 
 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                                                                              Доц. др Милоје Обрадовић  

                       


