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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

              одговарајућим начином заштите 

 

 

 

 

                                     

 

 

   

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 

6/0-02-283/2018-1, коју су дана 19. марта 2018. године  поднели привредно друштво Neregelia 

Trading Limited, сa седиштем на адреси Grivi Digeni Panayides Building, други спрат, 

канцеларија број 3, 3030, Limassol, Кипар, матични број HE 95511, и физичко лице Шаби 

Дермаку, ЈМБГ [...], преко пуномоћника, адвоката Срђане Петронијевић из адвокатске 

канцеларије Моравчевић Војновић & Партнери, из Београда, улица Добрачина број 15,  дана 

12. априла 2018. године, доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

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

стицањем заједничке контроле од стране привредног друштва Neregelia Trading Limited, сa 

седиштем на адреси Grivi Digeni Panayides Building, други спрат, канцеларија број 3, 3030, 

Limassol, Кипар, матични број HE 95511, и физичког лица Шаби Дермакуа, држављанина 

Републике Србије, ЈМБГ [...], над привредним друштвом All Balcans Corporation sh.a., са 

седиштем на адреси Gjergj Legisi, ish Umb, Laprake, Тирана, Албанија,  матични број 

K51414005B. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве, привредно друштво Neregelia Trading Limited, 

и физичко лице Шаби Дермаку, дана 21. марта 2018. године уплатили износ од 2.960.507,50 

(двамилионадеветстошездесетхиљадапетстоседам и 50/100) динара на рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Neregelia Trading Limited, сa седиштем на адреси Grivi Digeni Panayides 

Building, Limassol, други спрат, канцеларија број 3, 3030, Кипар, матични број HE 95511, и  

физичко лице Шаби Дермаку, држављанин Републике Србије, ЈМБГ [...], поднели су дана 19. 

марта 2018. године преко пуномоћника, адвоката Срђане Петронијевић, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-283/2018-1. Подносиоци пријаве предложили 

су да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију 

учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

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

проистичу из садржаја поднете пријаве, и њене допуне од 05. априла 2018. године, Комисија 

је утврдила да је пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-283/2018-7 

Датум: 12. април 2018. године 
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(„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).  

 

Подносилац пријаве је 21. марта 2018. године, доставио Комисији и захтев за одређивање 

мере заштите података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-

02-283/2018-6, од 12. априла 2018. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве, привредно друштво Neregelia Trading Limited, из Кипра (у даљем тексту: 

друштво Neregelia), у Републици Србији је непосредно присутно преко два зависна привредна 

друштва: Nelt Co. d.o.o Beograd, са седиштем у месту Добановци, општина Сурчин, град 

Београд, на адреси Маршала Тита 206, матични број 17304712 (у даљем тексту: друштво Nelt) 

и Nelo Energy d.о.о. Добановци, са седиштем на адреси Маршала Тита 206, Добановци, 

Република Србија, матични број 20653787  (у даљем тексту: друштво Nelo Energy).  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. Привредно друштво Nelt у 

Републици Србији има следећа зависна друштва: 

 

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

конзервисање меса, шифра делатности: 1011; 

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

консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, шифра 

делатности: 7022; 

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

складиштење, шифра делатности: 5210; 

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

трговина на мало посредством поште или преко интернета, шифра делатности: 4791; 

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

на рекламне агенције, шифра делатности: 7311. 

 

Друштво Nelo Energy је регистровано 03.06.2010. године у Агенцији за привредне регистре 

Републике Србије (у даљем тексту: АПР), чија је претежна делатност производња електричне 

енергије, шифра делатности 3511.  

 

Подносилац пријаве, физичко лице Шаби Дермаку, који је држављанин Републике Србије,  

обавља послове који се односе на дистрибуцију робе широке потрошње (прехрамбених 

производа - шећера, уља, пасуља, пиринча) и челика (арматуре) на територији Републике 

Србије, односно на територији АП Косово и Метохија. Пословање физичког лица Шаби 

Дермакуа није регистровано у АПР-у у складу са Законом о привредним друштвима 

Републике Србије (Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015), већ је  регистровано 

у Приштини, као друштво Вета Group sh.p.k. Наводна регистрација није извршена у складу са 

правом Републике Србије, нити од стране надлежних органа власти Републике Србије, из ког 

разлога Комисија сматра да иста не може да производи правно дејство. Из тога даље 

произлази да се не може прихватити субјективитет овог учесника на тржишту (друштво Вета 

Group sh.p.k.), што и сам подносилац пријаве прихвата, подносећи пријаву концентрације у 

име физичког лица, а не у име привредног друштва.  Физичко лице може бити учесник на 

тржишту. Одредбом члана 3. Закона, одређено је да се Закон примењује на сва правна и 

физичка лица која непосредно или посредно, стално, повремено или једнократно учествују у 
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промету робе, односно услуга, независно од њиховог правног статуса, облика својине или 

држављанства односно државне припадности.  

 

Осим тога, код оцене дозвољености предметне концентрације, Комисија је имала у виду 

пословање које је под контролом подносиоца пријаве физичког лица Шаби Дермакуа, услед 

чињенице да се Закон не ограничава само на појам учесника на тржишту у смислу правних 

субјеката дефинисаних корпоративним правом. Пословање под контролом подносиоца 

пријаве, физичког лица Шаби Дермакуа, de facto је постојеће на делу територије Србије, 

представља самосталну и функционалну пословну целину која генерише приход. Околност да 

предметно пословање учествује у промету робе и услуга (само) на делу територије Србије и то 

на територији покрајине Косово и Метохија, није од значаја за другачију одлуку у овом 

поступку, с обзиром да, према чл. 182. Устава Републике Србије („Службени гласник РС“, 

98/06), Србија има Аутономну покрајину Војводину и Аутономну покрајину Косово и 

Метохија, која је саставни део територије Србије.  

 

Према подацима АПР-а, физичко лице Шаби Дермаку је законски заступник у активном 

привредном друштву  Производно трговинско и услужно предузеће Export-Import World 

Company друштво са ограниченом одговорношћу Приштина, са седиштем у граду Приштини, 

на адреси Таслиђе II 28 , матични број 09269061. Претежна делатност овог привредног 

друштва је трговина на велико млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима, 

шифра делатности 4633. На основу података који се достављају АПР, ово друштво је 

последњи финансијски извештај доставило 2011. године, када је и остварило пословни 

приход. 

 

Учесник у концентрацији, акционарско друштво All Balcans Corporation sh.a., из Албаније (у 

даљем тексту: циљно друштво или друштво АВС), са седиштем на адреси Gjergj Legisi, ish 

Umb, Laprake, Тирана, Албанија, је регистровано у Националнм пословном центру 

Министарства за економски развој, трговину и предузетништво Републике Албаније, под 

матичним бројем K51414005B. Стварна делатност циљног друштва односи се на дистрибуцију 

прехрамбених производа и производа за личну негу. Циљно друштво пружа и логистичке 

услуге путем складиштног простора површине од око 8.000 м2 у Тирани. Према наводима у 

пријави друштво АВС нема зависних друштава. Такође, према наводима подносилаца пријаве, 

циљно друштво не послује нити остварује приходе у Републици Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна трансакција односи се на стицање заједничке контроле друштва Neregelia и 

физичког лица Шабија Дермакуа над друштвом All Balcans Corporation sh.a. куповином 100% 

акција. Након спровођења предметне концентрације, друштво Neregelia ће стећи 51% акција 

циљног друштва, док ће физичко лице Шаби Дермаку, индиректно преко пословања које 

контролише, и о коме је претходно било речи  стећи преосталих 49% акција циљног друштва. 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен „Уговор о куповини акција“, који је 

закључен 2. марта 2018. године, између постојећих акционара у својству продаваца и овде 

подносилаца пријаве  у својству купаца. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 3. Закона.  
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Учесници на тржишту који стичу контролу имају обавезу пријаве концентрације у смислу 

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

финансијске извештаје подносилаца пријаве. Треба напоменути да се као релевантна 

календарска година, сматра 2016. година, услед чињенице да је рок за подношење завршног 

рачуна, па самим тим и консолидованих годишњих финансијских извештаја за пословну 2017. 

годину, 31. јул 2018. године. Из података достављених Комисији о укупним годишњим 

приходима подносиоца пријаве оствареном на светском тржишту и тржишту Републике 

Србије у 2016. години, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих 

прихода из члана 61. став 1. тачка 1. 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.  

 

Подносиоци пријаве предложили су да се релевантно тржиште производа дефинише као 

тржиште дистрибуције робе широке потрошње. Комисија није прихватила предложену 

дефиницију релевантног тржишта производа од стране подносиоца пријаве, имајући у виду 

стварну делатности подносилаца пријаве и циљног друштва, као и претходне праксе Комисије 

(нпр. решење број: 6/0-02-343/2017, Neregelia Trading Limited / Montenomaks C&L). Комисија 

је релевантно тржиште производа/услуга дефинисала као тржиште пружања услуга пословне 

логистике. Концепт пословне логистике омогућава потпуну интеграцију пословних 

активности који се односе на дистрибуцију (велепродају) робе широке потрошње. Пословна 

логистика обухвата координацију активности који се односе на комуницирање у каналима 

дистрибуције, предвиђање тражње, контролу залиха, управљање робом, транспорт, 

складиштење, сервис купаца и друге. Тржиште пружања услуга пословне логистике може се 

додатно сегментирати на основу њених активности који се односе на: домаћи и/или 

међународни транспорт робе, врсту робе (прехрамбена, фармацеутска, техничка и др.), 

традиционалне логистичке услуге (шпедиција и организација транспорта) и друге. Имајућу у 

виду стварну делатност циљног друштва која обухвата дистрибуцију робе широке потрошње, 

и послове управљања складишним простором, као и ефекте предметне концентрације, 

Комисија сматра да у овом случају није потребно додатно сегментирати релевантно тржиште 

производа/услуга.   

 

Подносилац пријаве је предложио да се релевантно географско тржиште одреди као 

територија Републике Србије. Комисија је прихватила предложену дефиницију релевантног 

географског тржишта од стране подносилаца пријаве која је у складу са законским 

надлежностима Комисије.  

  

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је 

констатовала да циљно друштво није присутно, нити остварује приходе у Републици Србији. 

Иако су подносиоци пријаве присутни на тржишту пружања услуга пословне логистике у 

Републици Србији, Комисија је закључила да ће тржишна структура остати непромењена, с 
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обзиром да циљно друштво не послује ван оквира територије Републике Албаније. На основу 

изложеног, Комисија је оценила да између учесника концентрације на тржишту Републике 

Србије неће доћи до хоризонталног преклапања, као ни до стварања вертикалних веза на 

дефинисаном релевантном тржишту производа/услуга. 

 

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  

 

 

 

 


