
 
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 6/0-02-614/2018-1 од 22.08.2018. године, 

коју су заједнички поднели друштво Tymarsia Holdings Limited са седиштем на адреси 

Аrch. Makariou III, 276, Lara Court 3105, Limassol, Kipar, и друштво Restrampello 

Holdings Limited, са седиштем на адреси Аrch. Makariou III, 276, Lara Court 3105, 

Limassol, Kipar, преко пуномоћника адвоката Данијела Стевановића из Ортачког 

адвокатског друштва Моравчевић Војновић и партнери из Београда, улица Добрачина 

15,  дана  17. септембра 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 друштва Tymarsia Holdings 

Limited, матични број HE 382075, са седиштем на адреси Аrch. Makariou III, 276, Lara 

Court 3105, Limassol, Kipar, и друштва Restrampello Holdings Limited, матични број HE 

381895 са седиштем на адреси Аrch. Makariou III, 276, Lara Court 3105, Limasol, Kipar , 

над друштвом Neregelia Trading Limited, матични број HE 95511, седиштем на адреси 

Griva Digeni, Panayides building, 3030 Limassol, Kipar, до које долази куповином по 50% 

удела у друштву. 

  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су Подносици пријаве, друштвa Tymarsia Holdings Limited 

са седиштем на адреси Аrch. Makariou III, 276, Lara Court 3105, Limassol, Kipar, и  

Restrampello Holdings Limited, са седиштем на адреси Аrch. Makariou III, 276, Lara 

Court 3105, Limassol, Kipar, уплатили дана 06.09.2018. године износ од 2.953.435,00 

(двамилионадеветстопедесеттрихиљадечетиристотридестпет) динара на рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописани износ таксе 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 

Савска улица 25/ IV, Београд 

Број: 6/0-02-614/2018-7 

       Датум: 17.09. 2018. године 
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                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

          Привреднa друштвa, Tymarsia Holdings Limited, матични број HE 382075, са 

седиштем на адреси Аrch. Makariou III, 276, Lara Court 3105, Limassol, Kipar, и 

Restrampello Holdings Limited, матични број HE 381895 са седиштем на адреси Аrch. 

Makariou III, 276, Lara Court 3105, Limassol, Kipar (у даљем тексту: Подносиоци 

пријаве), поднела су дана 22.08.2018. године, преко заједничког пуномоћника адвоката 

Данијела Стевановића и других из Ортачко адвокатског друштва Моравчевић Војновић 

и партнери из Београда, улица Добрачина 15, Комисији за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија), Пријаву концентрације која је заведена под бројем  6/0-02-

614/2018-1. Пријава је по налогу Комисије допуњена поднеском број 6/0-02-614/2018-4 

дана 04. 09.2018. године.  

         На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 

број 51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносиоци пријаве су дана 10. септембра 

2018. године, поднели Комисији и Захтев за заштиту одређених података садржаних у 

Пријави концентрације, који је у Комисији примљен под бројем 6/0-02-614/2018-4. 

Садржину захтева представља спецификација података и информација чија се заштита 

тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева, о чему ће Комисија  

одлучити   посебним  закључком.  

        Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета Пријава  

у скраћеном облику, потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину 

подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су 

испуњени услови за поступање Комисије у поступку испитивања пријављене 

концентрације у скраћеном поступку.  

         Саставни део Пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се 

потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у 

ставу II диспозитива овог решења. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

       Подносиоци пријаве и стицаоци у концентрацији су:  

       Друштво Tymarsia Holdings Limited (у даљем тексту: Tymarsia) је кипарско холдинг 

друштво основано 2018. године, које нема пословних активности, осим држања удела. 

Tymarsia је у искључивом (100%) власништву држављанина Републике Србије, [...]. 

Нити Tymarsia, нити господин [...] не држе уделе у другим друштвима.  

       Друштво Restrampello Holdings Limited (у даљем тексту: Restrampello) је такође 

кипарско холдинг друштво основано 2018. године, које нема пословних активности, 

осим држања удела. Restrampello је у искључивом (100%) власништву држављанина 

републике Србије, [...]. Restrampello не држи уделе у другим друштвима, а господин 

[...] је искључиви (100%) власник друштва Remiso d.o.o. Краљево, које је пак власник 

хотела „Турист“ у Краљеву.  

      Циљно друштво у предметној трансакцији је Neregelia Trading Limited, матични 

број HE 95511, седиштем на адреси Griva Digeni, Panayides building, 3030 Limassol, 

Kipar (у даљем тексту: Neregelia или Циљно друштво). Neregelia је матично друштво 

Nelt групе друштава. Тренутна власничка структура Neregelia-е је следећа, 50% удела 

има  [...] и 50% има [...]. 

 

 

      Nelt група је започела са радом 1992. године у области трговине. Данас, групу чине 

друштва у региону Балкана и Северне Африке и преко  хиљаду запослених. Nelt група 
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је превасходно активна у пружању интегрисаних услуга дистрибуције, логистике и 

маркетинга, кроз мрежу дистрибутивних  центара и оперативну подршку у земљама у 

којима послује. 

        Поред ових примарних активности Nelt група је у Србији активна и у другим 

сегментима, као што су месна индустрија и интернет продаја, кроз своја зависна 

друштва. 

       Nelt група је присутна у Србији преко следећих друштава која послују у 

различитим пословним сегментима: 

1.Nelt Co d.o.o., матични број 17304712, шифра делатности 46.36-Трговина на велико 

шећером, чоколадом и слаткишима; 

2.Nelo Energy d.o.o., матични број 20653787, шифра делатности 35.11-Производња 

електричне енергије; 

3.Неопланта а.д., матични број 08142289, шифра делатности 10.11-Прерада и 

конзервисање меса; 

4.Неопланта Заједно д.о.о., матични број 20127457, шифра делатности 70.22-

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем; 

5.Баним рекламе д.о.о., матични број 20356707, шифра делатности 73.11-Делатност 

рекламних агенција; 

6.Јавна складишта д.о.о., матични број 08049424, шифра делатности 52.10- 

Складиштење; 

7.Тако Лако д.о.о., матични број 21121720, шифра делатности 47.91-Трговина на мало 

посредством поште или преко интернета. 

  

       Подносиоци пријаве, друштва Tymarsia и Restrampello су основани 2018. године, те 

сходно томе нису остварили приход у 2017. години. Циљно друштво, тј. Nelt група чије 

је матично друштво Neregelia,  је у 2017. години остварила укупан светски приход од 

[...] ЕУР, а у Србији Nelt група је остварила приход  од [...] ЕУР у наведеној години.  

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Концентрација настаје променом власништва над Циљним друштвом, тако што 

Подносилац пријаве Tymarsia стиче 50% удела у друштву Neregelia које тренутно држи 

[...], а други Подносилац пријаве концентрације друштво Restrampello стиче 50% удела 

у друштву Neregelia које тренутно држи [...]. Намераваном трансакцијом Подносиоци 

пријаве стичу заједничку контролу над Циљним друштвом Neregelia у смислу члана 17. 

став 1. тачка 3) Закона.  

Као акт о концентрацији достављено је Писмо о намерама за стицање свих 

издатих акција у друштву Neregelia које је потписано дана 21. августа 2018. године 

између друштва Tymarsia и друштва Restrampello, као купаца с једне стране, и [...], као 

продаваца са друге стране.  

         Комисија је наведено Писмо о намерама од 21.08.2018. године, прихватила као 

правни основ стицања заједничке контроле и настанка концентрације, коју ће стране 

спровести након прибављања потребних одобрења од стране надлежних органа за 

заштиту конкуренције.   

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка  3)  Закона. 
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         Комисија је основу достављених података о висини укупних прихода 

Подносилаца пријаве и Циљног друштва, остварених на светском тржишту и тржишту 

Републике Србије у 2017. години, утврдила да су Подносиоци пријаве  имали обавезу 

да пријаве концентрацију, јер је укупан приход свих учесника у концентрацији у 2017. 

години  вишеструко већи од износа који су прописани чланом 61. став 1. тачка 1. 

Закона, као услова за пријаву концентрације, без обзира што је релевантан приход у 

2017. години, остварила само Nelt група, којој је  Циљно друштво матично друштво. 

       Пријава концентрације је поднета благовремено и у складу са чланом 63. Закона. 

 

4. Релевантно тржиште    

 

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 

РС“, бр. 89/2009). У складу са наведеном уредбом, релевантно тржиште производа 

представља скуп роба или 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 сматрају најпре, да не постоје никаква преклапања у 

активностима учесника концентрације у Србији или у другим земљама. Сходно томе, 

трансакција неће имати никаквог утицаја на конкуренцију, јер не постоји преклапање 

страна учесника и не долази до промене тржишних удела учесника. 

        Стицаоци контроле Tymarsia и Restrampello су холдинг друштва чија је једина 

активност држање удела, док господин [...], као искључиви власник друштва 

Restrampello, једино има активности у Србији у погледу [...]. 

         Циљно друштво, тј. Nelt група је започела са радом 1992. године у области 

трговине. Данас, група коју чине друштва у региону Балкана и Северне Африке, 

превасходно је активна у пружању интегрисане услуге дистрибуције, логистике и 

маркетинга, кроз мрежу дистрибутивних центара и оперативну подршку у земљама у 

којима послује. Осим ових примарних активности Nelt група је у Србији активна и у 

другим сегментима, као што су месна индустрија и интернет продаја, кроз своја 

зависна друштва Неопланта из Новог Сада и Тako Lako Shop из Београда. 

        Имајући у виду наведене активности учесника концентрације, а посебно Nelt 

групе, као Циљног друштва, Подносиоци пријаве су предложили дефинисање 

релевантног тржишта производа за потребе овог поступка, као тржишта за пружање 

услуга дистрибуције, логистике и маркетинга. Овако предложено релевантно тржиште 

производа, Комисија је прихватила и утврдила као правилно дефинисано. Комисија 

сматра да за потребе овог поступка није потребно дефинисање и других релевантних 

тржишта производа на којима су активна зависна друштва Nelt групе у Србији, попут 

месне индустрије и интернет продаје. У прилог оваквом  ставу Комисије говори и 

чињеница, да ни стицаоци ни њихова зависна друштва немају никакве активности на 

на подручју ових делатности. Из тог разлога предметна концентрација у овим 

делатностима неће проузоковати никакве ефекте.   

        Релевантно географско тржиште одређено је као тржиште Републике Србије, што 

је био и предлог Подносилаца пријаве, а Комисија је полазећи од законске дефиниције 

из члана 6. Закона, узела географски опсег Републике Србије као релевантно 

географско тржиште, јер из природе предложене трансакције, не проистиче никакво 

њено дејство само на посебном или ужем подручју у Србији.  
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5. Оцена ефеката концентрације 

 

  Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу доступних података и података који су јој достављени уз    

Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену 

тржишне структуре на релевантном тржишту и да неће негативно утицати на 

конкуренцију у Републици Србији. Ово са следећих разлога.           

           Подносиоци пријаве и стицаоци контроле над Циљним друштвом, друштва 

Tymarsia и Restrampello су холдинг друштва чија је једина активност држање удела.  

[...], као искључиви власник друштва Restrampello, једино има активности у Србији у 

погледу [...]. 

          Tymarsia чији је искључиви  власник [...], према наводима подносилаца, нема 

уделе у другим друштвима, нити уделе има [...] у другим друштвима.  

         Циљно друштво Neregelia као власник друштава која представљају Nelt групу, 

активно је стога путем активности које чине активности Nelt групе. 

         Имајући у виду релевантно тржиште утврђено за потребе ове концентрације, као 

тржиште пружања услуге дистрибуције, логистике и маркетинга, Подносиоци пријаве 

су доставили податке о пет највећих купаца и пет највећих добављача Nelt групе, на 

овом тржишту. 

          У погледу тржишних удела учесника и њихових конкурената, Подносиоци 

пријаве су истакли да  исти немају никаквих ефеката на било које релевантно тржиште 

у Србији, па самим тим немају никакав значај за оцену предметне концентрације. 

Навели су даље, да Комисија не захтева достављање података о тржишним уделима 

подносилаца и конкурената у случајевима предмета који немају никаквих ефеката на 

релевантном тржишту у Србији, и у том смислу, навели су праксу Комисије у 

предметима 6/0-02-283/2018-7 и 6/0-02-343/2017-5. Комисија није могла да прихвати 

овакав став Подносилаца пријаве, из разлога што су у оба наведена примера Циљна 

друштва била правна лица из иностранства и што ни једно од њих није било присутно 

ни активно на тржишту Републике Србије. За разлику од тога, у предметном поступку 

Циљно друштво је активно у више делатности на домаћем тржишту, о чему најбоље 

говори и структура прихода остварених у земљи и иностранству овог друштва. Из тог 

разлога, Подносиоци пријаве су Комисији доставили процену тржишних удела 

учесника и конкурената на  тржишту уговорне логистике. По овој процени, Милшпед 

има [30-40]% тржишног учешћа, Nelt група [0-5]%, а Tymarsia и Restrampello 0%. 

Подносиоци пријаве су проценили и тржишне уделе осталих конкурената, чему 

Комисија даје само информативни значај јер није битно за даљу оцену ефеката, 

обзиром да трансакција не доводи до повећања тржишног удела Циљног друштва, 

односно Nelt групе на тржишту Републике Србије.  

          На основу изложеног, Комисија је оценила да између учесника концентрације на  

тржишту Републике Србије нема  хоризонталних преклапања, нити  вертикалних веза 

на утврђеном релевантном тржишту,  због чега на тржишту у Србији, не долази ни до 

каквог повећања тржишног удела Подносилаца пријаве или Циљног друштва, односно 

учесника у концентрацији.  

          Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале 

критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је 

концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона. 

 

           У складу са наведеним, а на основу члана 19. Закона  одлучено је као у ставу I 

диспозитивa овог решења. 
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          Одлука у ставу II решења 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. 

 

Упутство 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 

  

              

  

 


