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Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. и члана 65. став 5. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), 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 број 

6/0-02-492/2017-1, коју је поднело привредно друштво ERS Retail doo Beograd-Stari Grad, са 

седиштем у Београду, на адреси Андрићев венац број 2, које заступа пуномоћник адвокат Војин 

Јовановић и други, из Београда, Интернационалних бригада 69, дана 04. септембра 2017. 

године, доноси следеће 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем заједничке контроле привредног друштва ERS Retail doo Beograd-Stari Grad, са 

седиштем у Београду, на адреси Андрићев венац број 2, регистрованог у Агенцији за привредне 

регистре са матичним бројем 21235121, над Društvom za proizvodnju i trgovinu Home Plus doo 

Beograd, са седиштем у Београду, на адреси Булевар Војводе Мишића број 2, регистрованог у 

Агенцији за привредне регистре са матичним бројем 20230274, до чега долази стицањем 50% 

удела од досадашњег члана, друштва Blessington Holdings Limited, са седиштем на адреси Agiou 

Pavlou, 15, Ledra House, Agios Andreas, P.C. 1105, Никозија, Кипар. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације друштво ERS Retail doo Beograd-

Stari Grad, са седиштем у Београду, на адреси Андрићев венац број 2, у целости извршило своју 

обавезу плаћања прописаног износа за издавање овог решења, тако што је дана 17. 07. 2017. 

године уплатило износ од 767.563,11 РСД (словима: седамстошездесетседамхиљада 

петстошездесеттри динара и једанаест пара), и дана 29. 08. 2017. године износ од 32.270,32 РСД 

(словима: тридесетдвехиљадедвестаседамдесетдинара и тридесетдве паре), све на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, што укупно представља динарску противвредност износа 

од ЕУР 6.658,28 (словима: шестхиљадашестопедесетосамевра и двадесетосамценти) према 

средњем курсу Народне банке Србије на дан извршених уплата. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво ERS Retail doo Beograd-Stari Grad, са седиштем у Београду, поднело је дана 

12. јула 2017. године преко пуномоћника пријаву концентрације која настаје стицањем 

заједничке контроле над циљним друштвом Home Plus doo Beograd, са седиштем у Београду, од  

досадашњег члана, друштва Blessington Holdings Limited са Кипра, при чему удели осталих 

чланова друштва остају неизмењени, са предлогом да Комисија за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија) одлучи и одобри исту у скраћеном поступку. Прописани износ за 

издавање акта је уплаћен у целости.  

 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-492/2017-11 

Датум: 04. септембар 2017. године 

Београд 
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По поднетом захтеву за заштиту података у смислу члана 45. Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), одлучено је посебним 

закључком. 

 

Одлучујући по поднетој пријави, председник Комисије је размотрио поднету пријаву са 

прилозима, као и допуне пријаве од 26. јула и од 16. и 22. августа 2017. године, те је закључио 

да треба одлучити као у диспозитиву овог решења из разлога који ће даље бити образложени.  

 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и поднета у 

складу са Законом и са чл. 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“, бр. 05/2016). Увидом у изводе из одговарајућих регистара привредних 

субјеката, овде учесника концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у друге 

достављене доказе, утврђено је следеће. 

 

Учесници концентрације 

 

Учесник концентрације, друштво ERS Retail doo Beograd-Stari Grad (у даљем тексту: 

Подносилац пријаве или ERS), основано је 18. 10. 2016. године, и регистровано у Агенцији за 

привредне регистре са матичним бројем 21235121, претежна делатност „Остала трговина на 

мало у неспецијализованим продавницама“, шифра делатности 4719. Оснивачи и чланови 

друштва са по 50% удела, су Бранислав Стојаковић, ЈМБГ 2111950710172, и Љубица 

Стојаковић, ЈМБГ 1308952719201. Подносилац пријаве је доставио списак, податке и изводе из 

регистра за дванаест друштава над којима наведена физичка лица имају контролу, и која стога 

представљају повезане учеснике на тржишту у смислу члана 5. Закона, и третирају се као један 

учесник на тржишту. Према наводима у пријави и допуни пријаве од16. августа 2017. године, 

нико од повезаних учесника на тржишту у смислу члана 5. Закона, не послује у трговини на 

мало намештајем, расветом, апаратима за домаћинство и другим производима за домаћинство, с 

обзиром да друштво Еуросалон Амбијент доо Београд које је регистровано за ову делатност, 

није пословало у 2015. и 2016. години и нема запослених. У допуни пријаве од 22. августа 2017. 

године, наведено је да ово друштво није пословало ни у текућој 2017. години. 

 

Учесник концентрације, Home Plus doo Beograd (у даљем тексту: циљно друштво или Home 

Plus), регистровано је у Агенцији за привредне регистре са матичним бројем 20230274, 

претежна делатност „Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама“, шифра 

делатности 4719. Циљно друштво се бави малопродајом различите робе широке потрошње: 

намештај, расвета, техника, текстилне и други предмети за домаћинство. У Србији има 7 

продајних места, о чему ће више бити речи у делу овог Образложења о релевантном тржишту. 

Из навода у пријави произлази да нема зависна друштва. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

По захтеву за издавање мишљења Подносиоца пријаве, Комисија је издала Мишљење број 1/0-

08-428/2017-6 од 30. јуна 2017. године, да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу Закона и да постоји обавеза пријаве предметне концентрације, након чега је пријава и 

поднета. Подносилац пријаве је навео да се у конкретном случају, ради о сложеној трансакцији 

са неизвесним периодом трајања која се одвија у више фаза, где трајање сваке фазе није могуће 

унапред тачно определити. Опис трансакције је приказан на следећи начин. Home Plus је 

основан 2006. године под именом Номе Center doo Београд. Оснивачи су два друштва: 

Blessington Holdings Limited и Stretford Services Limited са једнаким уделима од по 50% удела. 

Према измењеном оснивачком акту од 11. 10. 2007. године, овереним пред Петим општинским 

судом у Београду Ов. бр. 29964/2007, све одлуке скупштине друштва Home Plus се доносе 

већином од најмање 75% од укупног броја гласова, што значи да се одлуке доносе једногласно. 

Дана 28.11.2016. године друштво Blessington Holdings Limited и ERS Retail d.o.o Београд 
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закључили су Уговор о преносу 50% удела у друштву Номе Plus. Након тога, ERS и други члан 

друштво Stretford Services Limited, закључују Уговор чланова друштва, којим регулишу своје 

међусобне односе и између осталог и начин одлучивања у скупштини друштва и уговарају да се 

све одлуке доносе једногласно. Подносилац пријаве је навео да је у захтеву за издавање 

мишљења изнео став да овом трансакцијом ERS Retail није стекао могућност одлучујућег 

утицаја на вођење послова друштва Номе Center, те стога „део укупне трансакције који је 

претходно објашњен не представља концентрацију“. Након куповине 50% удела од стране ERS-

а, други оснивач и члан, друштво Stretford Services Limited и Номе Plus закључују Уговор о 

преносу удела, на основу кога Stretford Services Limited преноси на Номе Plus 35% удела, тако 

да су, након спровођења трансакције, чланови друштва и власници удела у циљном друштву: 

ERS са 50%, Номе Plus са 35% и Stretford Services Limited са 15% удела. Овим преносом у 

погледу контроле над друштвом Номе Plus, у смислу члана 5. став 2. Закона није било промена, 

будући да Оснивачки акт и Уговор чланова нису мењани, те да се и даље све одлуке доносе 

једногласно. Након закључења Уговора о преносу између друштва Stretford Services Limited и 

Номе Plus, међу члановима су започети преговори око измене Оснивачког акта и коначног 

уређења односа оснивача који још увек трају, због чега се у моменту закључења Уговора о 

преносу удела коначно трајање свих фаза трансакције није могло предвидети из свих напред 

описаних разлога. Уговор о преносу удела је акт о концентрацији.  

 

Разлог и економско оправдање спровођења предметне трансакције, јесте „стицање репутације и 

устаљивање на тржишту“ Подносиоца пријаве као новооснованог друштва, за које су потребни 

велики ресурси у смислу финансија и времена, при чему ће ERS и даље самостално обављати 

регистровану делатност.   

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу чл. 

17. ст. 1. тач. 3. Закона.  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу чл. 61. 

ст. 1. тач. 2. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје 

учесника концентрације. Из достављених података у допунама пријаве концентрације од 16. и 

22. августа 2017. године, произлази да је ERS Retail са својим повезаним учесницима, у 2016. 

години остварио укупан приход од РСД 150.591.899,26 у 2016. години, што представља ЕУР 

1.219.641,16 према средњем курсу НБС на дан 31. 12. 2016. год. и то без прихода из међусобне 

размене са Home Plus. У допуни пријаве од 22. августа 2017. године наведено је да Home Plus 

није остварило приход у међусобном пословању са другим учесницима у концентрацији у 

претходној години. Из достављених података у пријави и допунама, произлази да је укупан 

приход учесника у концентрацији (ERS Retail са повезаним учесницима и Home Plus) за 2016. 

годину, износио ЕУР 22.194.256,52, што даље значи да је Подносилац пријаве имао обавезу да 

уплати износ од ЕУР 6.658,28 у динарској противвредности према средњем курсу НБС на дан 

уплате, за издавање  решења по предметној пријави концентрације.  

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о критеријумима за 

одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009).  Релевантно тржиште 

производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају заменљивим у погледу 

њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно географско тржиште представља 

територију на којој учесници на тржишту учествују у понуди или потражњи и на којој постоје 

исти или слични услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на 

суседним територијама.  
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У допуни пријаве од 16. 08. 2017. год., Подносилац пријаве је предложио да се релевантно 

тржиште производа дефинише као тржиште трговине у продавницама намештајем, расветом, 

потрошачком електроником, аудио и видео опремом, апаратима за домаћинство и другом 

робом широке потрошње. Полазећи од околности да ERS и са њим повезани учесници на 

тржишту нису присутни на предложеном релевантном тржишту производа и да стога 

спровођењем предметне концентрације не јачају своју тржишну позицију, Подносилац пријаве 

предлаже да се релевантно географско тржиште дефинише као тржиште Републике Србије. 

Циљно друштво се бави малопродајом намештаја, расвете, потрошачке електронике, аудио и 

видео опреме, апарата за домаћинство, текстилних и других производа  за домаћинство. 

Малопродају обавља у 7 продајних јединица, од којих су 3 у Београду (ТЦ Ушће, Сајам и једна 

у Земуну) и по једна у Новом Саду, Нишу, Крагујевцу и Јагодини. Највећу годишњу продају у 

2015. оствариле су продајне јединице Сајам, ТЦ Ушће и у Новом Саду. У допуни пријаве од 16. 

08. 2017., достављени су подаци о површини сваке продајне јединице и о оствареном промету, 

приказани посебно за свако продајно место у еврима и динарима, при чему је наведено да се 

планира затварање продајног места у Јагодини.  

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од стварне 

делатности учесника концентрације и првенствено циљног друштва, и имајући у виду 

дефиницију Подносиоца пријаве, релевантно тржиште производа се одређује као тржиште 

малопродаје намештаја, расвете, текстила, електричних уређаја за домаћинство и потрошачке 

електронике, као и других производа/опреме за домаћинство и декорацију куће (у конкретном 

случају, потрошачка електроника обухвата тв, аудио и забавну технику, мобилне телефоне и 

пратећу опрему, рачунаре и др.). За сваку од наведених категорија могло би се одредити 

релевантно тржиште производа у ужем смислу. Осим тога, дефинисање тржишта малопродаје 

свакако би могло да разликује уже одређење куповине у специјализованим продавницама, 

куповину од куће преко каталога и преко интернета итд. Међутим, за потребе оцене ефеката 

предметне концентрације, није потребно додатно сегментирати релевантно тржиште производа 

с обзиром да не постоје хоризонтална преклапања нити вертикална повезаност између 

активности циљног друштва с једне стране, и активности било ког друштва повезаног са 

стицаоцем контроле, друштвом ERS. Из истих разлога, Комисија је остала и код територије 

Србије као релевантног географског тржишта, не вршећи даље одређивање у ужем смислу. У 

прилог оваквој дефиницији говори и став Европске комисије (ЕК), заузет у сличним 

предметима (M.6983 Steinhoff/Kika/Leiner из 2013. год.; M. 7521 Steinhoff/ Pepkor из 2015. год.; 

M. 5721 Otto/Primondo Assets, из 2011. године, и други).  

 

Користећи званичне податке Завода за статистику (у даљем тексту: Завод), Подносилац пријаве 

је у пријави навео да је  укупна величина релевантног тржишта у 2015. години у Србији 

износила преко 141.569.559.000 динара (односно ЕУР 1.163.973.513,91). Циљно друштво је 

имало продају у вредности 2.246.483.000 динара (односно ЕУР 18.470.402,32), што износи 

1,88% тржишног учешћа. С обзиром да Завод не приказује податке по „привредним 

субјектима“, у пријави нису садржани подаци о конкурентима и њиховим тржишним 

учешћима. У допуни пријаве су достављени подаци за 2016. годину, исказани такође према 

подацима Завода, према којима је остварен укупан промет од 151.857.777.000 динара (односно 

ЕУР 1.270.884.853). Циљно друштво је остварило промет у вредности 2.320.190.764 динара 

(односно ЕУР 18.744.949), што износи 1,77% тржишног учешћа на тржишту Србије. На 

тржишту Републике Србије присутан је значајан број друштава која се баве малопродајом 

намештаја и другим релевантним производима/опремом за домаћинство, као што су 

KIKA/Emmezeta, Jysk, Forma Ideale, Simpo итд. У августу ове године је почела са радом и 

светски позната шведска компанија IKEA, чији би минимални процењени будући промет на 

тржишту Републике Србије износио 60 милиона евра (према наводима у пријави), што ће 

утицати на умањење тржишног учешћа циљног друштва.  Поред тога, у погледу електричних 

уређаја за домаћинство и потрошачке електронике, важним конкурентима се могу сматрати и 

Техноманија, Winwin итд. Осим тога, у допуни од 16. 08. 2017. год. је дата интерна процена 
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величине тржишта по градовима у којима се налазе продајна места циљног друштва, његово 

тржишно учешће као и процењена тржишна учешћа његових главних конкурената. По овој 

процени, тржишно учешће циљног друштва у Београду је 3,97%, а главни конкуренти су KIKA/ 

Emmezeta, Jysk, Forma Ideale итд. Највеће тржишно учешће циљно друштво има у Јагодини, и 

то 5,82%.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Као што је претходно већ констатовано, из навода Подносиоца пријаве произлази да не постоје 

хоризонтална преклапања нити вертикална повезаност између пословних активности циљног 

друштва с једне стране, и активности било ког друштва повезаног са друштвом ERS као 

стицаоцем контроле. С обзиром да стицалац контроле ERS није присутан на утврђеном 

релевантном тржишту, спровођењем предметне концентрације неће доћи до битне промене 

и/или повећања збирног тржишног учешћа учесника концентрације, нити до промене вредности 

HHI (Herfindahl-Hirschman Index) у односу на вредност пре концентрације, односно вредност 

прираста овог индекса (ΔΗ) биће 0 (словима: нула).  

 

Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19. 

Закона. Из тог разлога, одлучено је као у ставу првом изреке овог решења.  

    

Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона о заштити конкуренције као и 

чл. 2. ст. 1. тач. 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције, а према оствареном приходу учесника у концентрацији и са њима повезаних 

учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација 

пријављена, о чему је било речи претходно у тексту овог Образложења.  

 
 

Поука о правном средству 

 

Против овог  решења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор тужбом код 

Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема решења, за коју се плаћа такса у висини 

од 390 динара.  

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

  

  Др Милоје Обрадовић  


