Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-925/2015-5
Датум: 21. децембар 2015. године
Б е о г р а д
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о
заштити конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 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" бр. 49/2011), одлучујући по Пријави концентрације заведеној под бр. 6/002-925/2015-1, коју је дана 15. децембра 2015. године по приложеном пуномоћју
поднела адвокат Беба Милетић, ул. Облаковска бр. 28, Београд, Репубика Србија, у име
друштва "AMAN" d.o.o. Београд, са седиштем на адреси ул. Виноградска бр. 52а,
Београд - Сурчин, Република Србија, регистрованог при Агенцији за привредне
регистре Републике Србије под матичним бројем 06048064, дана 21. децембра 2015.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем непосредне контроле друштва "AMAN" d.o.o. Београд, са
седиштем на адреси ул. Виноградска бр. 52а, Београд - Сурчин, Република Србија,
регистрованог при Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним
бројем 06048064, над пословањима на тржишту трговине на мало у
неспецијализованим продавницама претежно храном, пићима и дуваном која
представљају функционално пословно-техничке целине у трговинским објектима:
"IDEA Blok 28", ул. Булевар уметности бр. 39, Београд - Нови Београд, "IDEA Сремска
Митровица", Насеље Марко Перичин бб, Сремска Митровица, "IDEA Тамиш капија",
ул. Доситеја Обрадовића бр. 10к, Панчево, "RODA SM Sava", ул. Јурија Гагарина бр.
155, Београд - Нови Београд, "RODA Мегамаркет Смедерево", ул. Деспота Ђурђа бб,
Смедерево, "RODA Супермаркет Сомбор", ул Спортска бб, Сомбор и "RODA
Супермаркет Ниш", Трг Краља Милана бр. 2, Ниш.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац Пријаве концентрације уплатио износ од
3.056.917,50 (тримилионапедесетшестхиљададеветстотинаседамнаест и 50/100) динара
на рачун Комисије за заштиту конкуренције број 840-000000880668-16 отворен код
Управе за трезор, са позивом на број 6/0-02-925/2015-1, што представља прописани
износ накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из
члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности
Комисије за заштиту конкуренције.
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Образложење
Домаће друштво "AMAN" d.o.o. Београд (у даљем тексту: AMAN или подносилац
Пријаве), са седиштем на адреси ул. Виноградска бр. 52а, Београд - Сурчин, Република
Србија, регистровано при Агенцији за привредне регистре Републике Србије под
матичним бројем 06048064, поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија), дана 15. децембра 2015. године преко пуномоћника адвоката Бебе
Милетић, ул. Облаковска бр. 28, Београд, Репубика Србија, Пријаву концентрације (у
даљем тексту: Пријава) бр. 6/0-02-925/2015-1. Подносилац Пријаве је 17. децембра
2015. године исту допунио поднеском бр. 6/0-02-925/2015-2. На основу увида у
предметну документацију, Комисија је констатовала да је достављена Пријава уређена
у складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације ("Сл.
гласник РС" бр. 89/2009), чиме су испуњени услови за поступање и одлучивање
Комисије у овом предмету у скраћеном поступку. Подносилац Пријаве је извршио
уплату накнаде за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива.
Привредно друштво за спољну и унутрашњу трговину и услуге AMAN, основано је
1992. године и од тада се бави трговином и услугама. Оснивач и једини члан друштва
је физичко лице, господин Недал Кхалил. Друштво је регистровано за трговину на
мало у неспецијализованим продавницама, претежно храном, пићима и дуваном
(шифра делатности: 4711). У току свог пословања, AMAN свој већи раст бележи од
2008. године када је започео повећање броја објеката у Београду и околним местима. У
децембру 2010. године је отворено првих 5 продајних објеката под називом "Hard
Diskont" у којима се продаје роба широке потрошње по најповољнијим дисконтним
ценама на тржишту. Главни формат који AMAN користи у малопродаји су самопослуге
и дисконти. Малопродајна мрежа AMAN-а састоји се од малопродајних објеката
формата: Hard Diskont, Target и AMAN Market. Друштво је у 2014. години остварило
укупан приход од око 85 милиона ЕУР са око 1500 запослених. Подносилац Пријаве
тренутно обавља малопродајну активност у 138 објеката укупне нето површине око
[...]1 m2 у градовима/општинама: Барајево (3), Батајница (3), Чукарица (14), Гроцка (4),
Лештане (1), Нови Београд (10), Палилула (16), Раковица (7), Савски венац (6), Стари
град (2), Сурчин (14), Винча (1), Вождовац (10), Земун (20), Звездара (13), Железник
(1), Инђија (4), Лајковац (1), Лазаревац (1), Панчево (3), Нова Пазова (1), Стара Пазова
(2), Нови Бановци (1). Од октобра 2015. године куповином трговинског ланца
(супермаркета) "Interex", AMAN је проширио своје пословање у Чачку (2 објекта),
Нишу, Шапцу, Београду (2 објекта), Обреновцу и Ваљеву укупне нето површине око
[...] m2.
Делом пословања које је предмет аквизиције AMAN-а управљају друштва "IDEA"
d.o.o. Београд - Нови Београд, са седиштем на адреси ул. Аутопут за Загреб бр. 11А,
Београд - Нови Београд, Република Србија, регистровано при Агенцији за привредне
регистре Републике Србије под матичним бројем 06423566 ( у даљем тексту: IDEA) и
"Mercator-S" d.o.o. Нови Сад, са седиштем на адреси Темерински пут бр. 50, Нови Сад,
Република Србија, регистровано при Агенцији за привредне регистре Републике
Србије под матичним бројем 06886671 (у даљем тексту: Mercator-S), која се налазе под
крајњом контролом хрватског концерна "Agrokor" d.d. (у даљем тексту: Agrokor), са
регистрованим седиштем на адреси Трг Дражена Петровића бр. 3, Загреб, Република
Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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Хрватска, које је регистровано у Судском регистру Републике Хрватске под бројем
регистрације MBS 080020970. Циљна пословања представљају функционално
пословно-техничке целине које се налазе у малопродајним трговинским објектима и
која се састоје из имовине (нпр. инвентара, робе, техничких средстава, права
интелектуалне својине) која је функционално везана за тај трговински објекат, а у
којима се обавља делатност трговине на мало претежно храном, пићима и дуваном.
Циљна пословања налазе се у следећим малопродајним објектима: "IDEA Blok 28", ул.
Булевар уметности бр. 39, Београд - Нови Београд (нето-продајна површина 373 m2),
"IDEA Сремска Митровица", Насеље Марко Перичин бб, Сремска Митровица (1535
m2), "IDEA Тамиш капија", ул. Доситеја Обрадовића бр. 10к, Панчево (1507 m2),
"RODA SM Sava", ул. Јурија Гагарина бр. 155, Београд - Нови Београд (992 m2),
"RODA Мегамаркет Смедерево", ул. Деспота Ђурђа бб, Смедерево (1684 m2), "RODA
Супермаркет Сомбор", ул. Спортска бб, Сомбор (761 m2) и "RODA Супермаркет Ниш",
Трг Краља Милана бр. 2, Ниш (421 m2). Циљна пословања укупне нето-продајне
површине од 7273 m2 у 2014. години остварила су укупан приход од око [...] ЕУР.

Као правни основ концентрације, Комисији је достављен "Предуговор о преузимању
пословања - дезинвестирање у складу са решењем Комисије за заштиту конкуренције"
(у даљем тексту: Предуговор), који су закључили друштва IDEA као учесник
трансакције и Mercator-S као продавац Дела пословања са једне стране, и друштво
AMAN као купац Дела пословања с друге стране. Комисија је решењем бр. 6/0-02466/2013-199 од 25. децембар 2013. године одобрила концентрацију учесника на
тржишту која настаје стицањем контроле друштва Agrokor над друштвом "Poslovni
sistem Mercator" d.d., са регистрованим седиштем на адреси Дунајска цеста бр. 107,
Љубљана, Република Словенија, до чега долази преузимањем 53,12% акција циљног
друштва, под условом извршења прописаних структурних мера и мера понашања.
Прописаним структурним мерама од стране Комисије, Agrokor се обавезао да отуђи дезинвестира део продајних објеката IDEA и Mercator-S у Републици Србији, а који су
као "Део бизниса" предвиђеног за продају-дезинвестирање специфицирани у тачки 2.4
Решења. Под "Делом бизниса" подразумева се функционална пословно-техничка
целина која се налази у одређеном трговинском објекту, а која се састоји из имовине
(нпр. инвентара, робе, техничких средстава, права интелектуалне својине) која је
функционално везана за одређени трговински објекат. Савет Комисије је на основу
достављених информација за утврђивање статуса одговарајућег купца од стране
Повереника за продају Дела Бизниса, дана 18. децембра 2015. године, дао сагласност,
да AMAN испуњава услове за "Одговарајућег купца" Дела Бизниса друштва
Idea/Mercator, који су прописани тачком 2.7 решења Комисије бр. 6/0-02-466/2013-199
од 25. децембра 2013. године. На основу предметног Предуговора Комисија констатује
да пријављена пословна трансакција представља концентрацију у смислу члана 17.
став 1. тачка 2. Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон). Комисија je
достављени Предуговор прихватила као валидан правни основ пријављене
концентрације.
За потребе дефинисања релевантног тржишта производа у предметној трансакцији,
подносилац Пријаве је полазећи од чињенице да је претежна делатност AMAN-а и
Циљних пословања трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно
храном, пићем и дуваном, предложио да се као релевантно тржиште производа узме
тржиште трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном,
пићем и дуваном, формата самопослуга, дисконта, супермаркета и хипермаркета.
Предложено релевантно тржиште производа према ставу подносиоца Пријаве не
обухвата специјализоване радње, као што су пекаре, зелене пијаце, месаре и
самосталне трговачке радње (СТР), с обзиром да куповине у специјализованим
радњама не представљају супститут куповини у неспецијализованим продавницама.
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Имајући у виду фактичку пословну активност подносиоца Пријаве и Циљних
пословања, Комисија је за потребе анализе која се врши у вези са предметном
трансакцијом прихватила предложену дефиницију релевантног тржишта производа.

По питању дефинисања географског релевантног тржишта производа, подносилац
Пријаве предложио је да се тржишта градова и општина третирају као специфичне
географски заокружене целине релевантне за предметну област пословања. Комисија је
у складу са својом досадашњом праксом, када је реч о концентрацијама у области
предметне малопродајне делатности, прихватила овакав предлог подносиоца Пријаве.
Наиме, у случају шире дефиниције географског тржишта изостала би правилна оцена
ефеката концентрације, односно њени ефекти би били мањи уколико се као релевантно
тржиште посматра шире географско подручје, на који начин би се добило необјективно
стање релевантног тржишта како пре, тако и након спроведене концентрације.
Конкретно, што је већа упоредна база, то је мањи како појединачни, тако и заједнички
тржишни удео учесника концентрације. Општине представљају логичне географске
целине у којима већина потрошача која у њима живи, ради и купује, односно врши
снабдевање асортиманом роба које спадају тзв. FMCG (Fast Moving Consumer Goods).
То пре свега важи за мање градове, или за одређене квартове у већим градовима.
Растојање које се између најудаљенијих тачака унутар таквог географског простораопштине, може аутомобилом прећи за 15-20 минута, чини да се овако дефинисана
географска целина-општина, по правилу може сматрати једним посебним локалним
географским тржиштем. Наиме, код великог броја општина, потрошач растојање
између њених најудаљенијих тачака прелази за 20 ауто минута, због чега сви
малопродајни објекти у оквиру тог радијуса и у оквиру једне општине, по правилу
представљају опције које ће већина потрошача имати на располагању. Изузетак од
претходно наведеног представља велики град у којем саобраћајне мреже између
поједниних општина могу у одређеној мери оправдати и ширу дефиницију локалног
географског тржишта за предметну малопродају, од оне која такво тржиште везује
само за једну општину. То значи да у случају великог града, купац који живи у једној
општини, а ради на територији друге, и релацију између њих дневно прелази,
објективно може сматрати сваку од продавница формата које улазе у обухват
дефинисаног релевантног тржишта малопродаје, као међусобно заменљиве.
Као показатељ тржишне снаге учесника на релевантном тржишту, Комисија је
користила критеријум расположивог нето продајног простора. Комисија сматра да су
подаци који се односе на капацитет малопродајног простора на локалним тржиштима,
валидан показатељ, који је могуће обезбедити за утврђивање тржишне ситуације у
предметној малопродаји на било којем локалном географском тржишту. Комисија је у
претходним поступцима који су се односили на тзв. "retail", на основу расположивих
података о оствареним приходима учесника концентрације, као и других учесника на
анализираним локалним тржиштима, који су коришћени за потребе њиховог тржишног
позиционирања, закључила да било који од активних учесника на неком од локалних
тржишта предметне малопродаје, има сличан – приближан тржишни удео какав
достиже и применом показатеља који се односе на продајне површине. Разлике у
одступањима, до којих долази применом ова два критеријума, према најбољем
утврђеном стању од стране Комисије, крећу се у интервалу од +/- 2% до 3%.
Као градове/општине у којима ће након спроведене концентрације доћи до преклапања
активности подносиоца Пријаве и Циљних пословања, Комисија је утврдила следећа
локална географска тржишта: општину Нови Београд у граду Београду, град Панчево и
град Ниш. Комисија није посебно анализирала оне градове/општине (Сремска
Митровица, Смедерево и Сомбор) у којима нема преклапања активности јер се у
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конкретним случајевима ради о тзв. "ускакању у чизме", на који начин AMAN само
преузима Циљна пословања на релевантним тржиштима на којима није присутан.
На територији општине Нови Београд, AMAN има 11 малопродајних објеката (заједно
са једним преузетим објектом Interex-a) укупне продајне површине око [...] m2, док
укупна нето продајна површина два Циљна пословања у општини Нови Београд износи
1365 m2 (појединачне површине 992 m2 и 373 m2). Након спроведене концентрације
AMAN би на територији општине Нови Београд располагао са 13 малопродајних
објеката укупне нето продајне површине од око [...] m2 (повећање нето продајног
простора од око [...]%), чиме би AMAN по критеријуму учешћа у укупном нето
продајном простору на територији општине Нови Београд имао удео мањи од /0-5/%.
Највећи конкуренти подносиоца Пријаве на релевантном тржишту у општини Нови
Београд су Idea/Mercator, Delhaize, Super Vero, Univerexport и DIS.
На територији града Панчева, AMAN управља са 3 малопродајна објекта укупне нето
продајне површине око [...] m2 (појединачне површине [...] m2, [...] m2 и [...] m2) , док
укупна нето продајна површина једног Циљног пословања у Панчеву износи 1507 m2.
Након спроведене концентрације AMAN би на територији Панчева располагао са 4
малопродајна објекта укупне нето продајне површине од око [...] m2 (повећање нето
продајног простора од око [...] %), чиме би AMAN по критеријуму учешћа у укупном
нето продајном простору на територији Панчева имао удео од око /10-20/%. Највећи
конкуренти подносиоца Пријаве на релевантном тржишту у Панчеву су Idea/Mercator,
Delhaize, Univerexport, DIS, Podunavlje и Amigo Company.
На територији града Ниша, AMAN ће након преузимања Interex-овог објекта
управљати са [...] m2 нето продајног простора, док укупна нето продајна површина
једног Циљног пословања у Нишу износи 421 m2. Након спроведене концентрације
AMAN би на територији Ниша располагао са два малопродајна објекта укупне нето
продајне површине од око [...] m2 (повећање нето продајног простора од око [...] %),
чиме би AMAN по критеријуму учешћа у укупном нето продајном простору на
територији града Ниша имао удео од око /5-10/ %. Највећи конкуренти подносиоца
Пријаве на релевантном тржишту у Нишу су Idea/Mercator, Delhaize, DIS, Metro и AS
Trgovina.
У складу са захтевима "секције" 22 и 23 Уредбе, подносилац Пријаве наводи да ће
реализација предметне трансакције омогућити AMAN-у да боље задовољи растуће
потребе потрошача обезбеђивањем боље понуде, са већим форматом продавница и
бољим ценама производа. Унапређена услуга ће бити могућа комбиновањем пословних
искустава AMAN-а и Циљних пословања. Конкретно, AMAN сматра да ће овом
аквизицијом повећати ефикасност и унети своје искуство у малопродаји, док ће Део
пословања који купује омогућити да се на најбољи начин понуде акцијски производи и
да то буде запажено од стране већег броја потрошача.
На основу претходно изнетог, Комисија констатује да реализација предметне
концентрације неће изазвати било какве негативне последице у погледу промене
степена концентрисаности на дефинисаном релевантном тржишту производа у
Републици Србији. Комисија је става да ће предметна концентрација оснажити
конкуренцију на релевантном тржишту, што је у духу Решења Комисије бр. 6/0-02466/2013-199 од 25. децембар 2013. године, којим је друштву Agrokor-у наложено да у
прописаном року прода Део пословања конкуренту на тржишту трговине на мало у
неспецијализованим продавницама претежно храном, пићима и дуваном. Реализацијом
предметне трансакције постиже се циљ прописаних структурних мера од стране
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Комисије, који подразумева смањење доминантног положаја Agrokor-а након
аквизицијe Mercator-a на локалним тржиштима у Републици Србији, тако што се неће
смањити број учесника на релевантним тржиштима, већ ће тај број остати исти, или
што је још пожељније већи. Бенефите овакве тржишне утакмице могу имати
потрошачи у виду квалитетније понуде производа (шири и дубљи асортиман) по
нижим продајним ценама.
У складу са тим, оцењено је да спровођење пријављене концентрације неће довести до
спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на нашем националном
тржишту или његовом делу, а нарочито до стварања или јачања доминантног положаја,
чиме су се стекли услови да Комисија донесе одлуку о одобравању предметне
концентрације, па је стога 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, а 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.
Поука о правном леку:
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана
пријема решења.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Доц. др Милоје Обрадовић
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