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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 49/11), одлучујући по 

пријави концентрације број 6/0-02-629/2017-1, коју су дана 02. октобра 2017. године 

поднела привредна друштва Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге Nelt 

Co d.o.o. Dobanovci, са седиштем на адреси Маршала Тита 206, Добановци, Београд, 

Република Србија, матични број 17304712, и Alkemy SEE d.o.o. Beograd-Vračar, са 

седиштем на адреси Симе Игуманова 64, Врачар, Београд, Република Србија, матични 

број 21240052,  преко пуномоћника,  адвоката Горана Вучића, из адвокатске 

канцеларије Јоксовић, Стојановић и партнери, улица Интернационалних бригада 38, 

Београд, дана 27. октобра 2017. године, доноси следеће  

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје заједничким улагањем друштва Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и 

услуге Nelt Co d.o.o. Dobanovci, са седиштем на адреси Маршала Тита 206, Добановци, 

Београд, Република Србија, матични број 17304712, и друштва Alkemy SEE d.o.o. 

Beograd-Vračar, са седиштем на адреси Симе Игуманова 64, Врачар, Београд, 

Република Србија, матични број 21240052, у циљу стварања новог учесника на 

тржишту који послује на дугорочној основи и има све функције независног учесника 

на тржишту, при чему ће нови учесник на тржишту, стећи непосредну контролу над 

Привредним друштвом за интернет трговину Тako Lako Shop d.o.o Dobanovci, са 

седиштем на адреси Маршала Тита број 206 Добановци, Београд, Република Србија, 

матични број 21121720, преносом 100% удела, од досадашњег јединог члана друштва 

Nelt Co d.o.o. Dobanovci, након чега ће друштво Alkemy SEE d.o.o. Beograd-Vračar 

поседовати 51% удела, а друштво Nelt Co d.o.o. Dobanovci 49% удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Nelt Co d.o.o. Dobanovci, са 

седиштем на адреси Маршала Тита 206, Добановци, Београд, уплатио износ од 

2.985.077,50 (двамилионадеветсoосамдесетпетхиљадаседамдесетседам и 50/100) 

динара, дана 25. октобра 2017. године, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што 

представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-629/2017-2 

Датум: 27. октобар 2017. године 

Б е о г р а д 
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Образложење 
 

Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге Nelt Co d.o.o. Dobanovci, са 

седиштем на адреси Маршала Тита 206, Добановци, Београд, Република Србија, 

матични број 17304712, и друштвo Alkemy SEE d.o.o. Beograd-Vračar, са седиштем на 

адреси Симе Игуманова 64, Врачар, Београд, Република Србија, матични број 21240052 

(у даљем тексту: подносиоци пријаве), поднели су дана 02. октобра 2017. године преко 

пуномоћника, адвоката Горана Вучића, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-629/2017-1. Подносиоци пријаве предложили су да Комисија за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту 

по скраћеном поступку.  

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава 

потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и 

начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16).  

 

Учесници концентрације 

 

Учесник у концентрацији, Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге Nelt 

Co d.o.o. Dobanovci (у даљем тексту: Nelt) са седиштем у општини Сурчин, место 

Београд, на адреси Маршала Тита 206 је регистровано у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 17304712. Претежна делатност друштва Nelt је трговина 

на велико шећером, чоколадом и слаткишима (шифра делатности: 4636). Стварна 

делатност друштва Nelt је знатно шира од његове претежне делатности и односи се на 

различите пословне активности које обухватају дистрибуцију и продају робе широке 

потрошње, логистичке услуге, услуге домаћег и међународног транспорта робе и 

услуге царинског посредовања и шпедиције. Једини члан друштва Nelt је друштво 

Neregelia Trading Limited, сa седиштем на адреси Grivi Digeni Panayides Build,  

Limassol, Кипар, матични број HE 95511. Комисији је достављен графички приказ 

власничке структуре матичног друштва Neregelia Trading Limited и његових зависних 

друштава која су регистрована у Републици Србији. На основу достављеног дијаграма 

и јавно доступних информација, Комисија је констатовала да друштво Nelt у 

Републици Србији има следећа зависна друштва: 

 

1. Javna skladišta d.o.o. Subotica, матични број 08049424, чијa претежна делатност је 

складиштење; 

2. Neoplanta-zajedno d.o.o. Novi Sad, матични број 20127457, чијa претежна делатност 

су консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем; 

3. Neoplanta a.d. Novi Sad, матични број 08142289, чијa претежна делатност је прерада 

и конзервисање меса; 

4. Banim Reklame d.o.o., Beograd, матични број 20356707, чијa претежна делатност се 

односи на рекламне агенције 

5. Tako Lako Shop d.o.o., Dobanovci, матични број 21121720, чијa претежна делатност 

је трговина на мало посредством поште или преко интернета.; 

6. Nelo Energy d.o.o., матични број 20653787, чијa је претежна делатност производња 

електричне енергије, a индиректни удео друштва Nelt Co у овом зависном друштву 

износи 50% (преко директног удела друштва Neregelia Trading Limited). 
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Учесник у концентрацији, друштво Alkemy SEE d.o.o. Beograd-Vračar  (у даљем тексту: 

Alkemy) са седиштем у општини Врачар, место Београд, на адреси Симе Игуманова 64 

је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 21240052. 

Претежна делатност друштва Alkemy је трговина на мало посредством поште или 

преко интернета (шифра делатности: 4791). Ово друштво је основано 03.11.2016. 

године, а према подацима Агенције за привредне регистре Републике Србије, у 2016. 

години није имало пословних догађаја, нити је у пословним књигама имало податке о 

имовини и обавезама. Чланови друштва Alkemy су друштво Alkemy S.P.A. из Италије, 

матични број 05619950966, са 70% удела и физичко лице Милан Перовић, који је 

држављанин Црне Горе са 30% удела. Према наводима у пријави, предмет пословања 

друштва Alkemy јесте помоћ компанијама у редефинисању стратегија, производа и 

услуга, комуникационих и продајних алата, у складу са технолошким развојем и новим 

потребама и навикама потрошача. Друштво Alkemy настоји да повеже дигиталну 

технологију са традиционалним процесима. У циљу реализације пословног плана,  

друштво Alkemy се определио да кроз заједничко улагање са друштвом  Nelt унапреди 

пословање друштва Tako Lako Shop d.o.o..  

 

Привредно друштво у коме долази до промене облика контроле из појединачне у 

заједничку је друштво Tako Lako Shop d.o.o. (у даљем тексту: Tako Lako Shop или 

циљно друштво). Пре спровођења концентрације, једини члан и контролор циљног 

друштва је било друштво Nelt. Комисија је Решењем број 6/0-02-636/2015-8, од 18. 

септембра 2015. године одобрила концентрацију учесника на тржишту којом је 

друштво Nelt стекло контролу над друштвом Tako Lako Shop. Након спровођења 

концентрације, контролу над циљним друштвом вршиће нови учесник на тржишту, 

који настаје заједничким улагањем, тако што ће друштво Nelt пренети 100% удела на 

новог учесника на тржишту, у коме ће друштво Alkemy поседовати 51% удела, а 

друштво Nelt 49%. Стварна делатност циљног друштва је „online“ продаја на мало и 

његове активности се примарно састоје од куповине, продаје, маркетинга и 

сервисирања производа и услуга путем интернета, конкретно путем „online“ 

продавнице (www.takolako.rs), која нуди широк асортиман робе широке потрошње. 

Према наводима у пријави, циљно друштво није произвођач, нити власник и/или 

увозник робних марки које продаје потрошачима. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен документ „Оквирни услови“, који је 

закључен 01. септембра 2017. године између друштва Nelt Co d.o.o. Dobanovci и  

друштва Alkemy SEE d.o.o. Beograd-Vračar (заједно: Уговорне стране), у коме је 

изражена њихова намера да оснују друштво са ограниченом одговорношћу кроз 

заједничко улагање, а које ће постати једини члан друштва Tako Lako Shop d.o.o. Овим 

документом прецизно су дефинисана сва међусобна права и обавезе Уговорних страна.  

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3. Закона. 

 

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

члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о 
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укупним годишњим приходима подносиоца пријаве оствареним на светском тржишту 

и тржишту Републике Србије, проистиче да исти надмашују износе остварених 

укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза 

пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са одредбама 

члана 63. став 1. тачка 1. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 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.  

 

Подносилац пријаве предложио је да се релевантно тржиште производа дефинише као 

тржиште трговине на мало робом широке потрошње преко интернета. Електронска 

трговина (или e-трговина) примарно се састоји од дистрибуирања, куповине, продаје, 

маркетинга, и сервисирања производа и услуга путем електронских система као што је 

интернет и друге компјутерске мреже. Такође, она може да  укључује и електронски 

трансфер новца, управљање ланцем снабдевања, e-маркетинг, електронску размену 

података и аутоматске системе за сакупљање података. Два основна типа (модела) 

електронске трговине су бизнис према бизнису (B2B - Business to Business) и бизнис 

према потрошачу (B2C - business to consumer). У моделу бизнис према бизнису, 

привредна друштва су и купци и продавци, док су у моделу бизнис према потрошачу, 

продавци привредна друштва, а потрошачи су особе која производе и услуге 

употребљававају за задовољење личних потреба. Модел електронске трговине према 

потрошачу, може се обављати директном продајом произвођача потрошачу или 

продајом путем посредника.  С обзиром, да је  друштво Tako Lako Shop, посредник и 

да су његови купци физичка лица, Комисија је у овом случају релевантно тржиште 

производа дефинисала као тржиште трговине на мало робом широке потрошње путем 

интернета (B2C - business to consumer). 

 

Подносилац пријаве је предложио  да се релевантно географско тржиште дефинише 

као територија Републике Србије. У складу са претходном праксом, релевантно 

географско тржиште, Комисија је дефинисала на националном нивоу, те је прихватила 

предлог подносиоца пријаве.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Након дефинисања релевантног тржишта, а за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације, Комисија је анализирала структуру релевантног тржишта, и утврдила 

ниво конкуренције. Према подацим које су доставили подносиоци пријаве, укупна 

вредност продаје на релевантном тржишту производа у Републици Србији у 2016. 

години износила је 233 милиона евра, а приходи од продаје циљног друштва износили 

су 327 хиљада евра, односно тржишно учешће циљног друштва износило је 1,4%. 

Подносиоци пријаве су навели да учесници у концентрацији не поседују податке који 

се односе на процену тржишних удела конкурената али имајући у виду природу 
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релевантног тржишта и низак степен концентрације мало је вероватно да постоје 

конкуренти са значајнијим тржишним уделом, односно да није могуће одредити 

конкуренте који имају више од 5% учешћа на релевантном тржишту. На основу јавно 

доступних информација може се закључити да су главни конкуренти учесницима 

концентрације следећа друштва: NonStopShop, SveZaKucu, Ekupi, OdIgleDoLokomotive, 

EKlik и многи други. Конкуренти учесника у концентрацији су и највећи малопродајни 

ланци робом широке потрошње који поред сопствених продавница, малопродају 

обављају и путем интернета. За потребе оцене ефеката предметне концентрације, 

Комисија је имала  у виду ниско тржишно учешће циљног друштва, као и да 

предметном концентрацијом не долази до хоризонталног преклапања активности 

учесника у концентрацији, с обзиром да друштво Alkemy није било активно у 2016. 

години.  

 

На основу претходног, Комисија је имала у виду чињеницу да се ради о промени 

облика контроле из појединачне у заједничку, те да се структура релевантног тржишта 

производа у Републици Србији, неће променити.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  

    

Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције, 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 средству 

 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

За  подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом 

о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. 

закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 

и 106/2015).  

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

  

              Др Милоје Обрадовић  

 

 

 


