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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или и 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 49/2011), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-735/2018-1, 

од 17. октобра 2018. године, коју је поднело Привредно друштво за међународну 

и унутрашњу шпедицију и јавна складишта Transportšped doo Beograd, са 

седиштем у Београду (Нови Београд), на адреси Омладинских бригада бр. 19, 

које заступају пуномоћник адвокат Александар Б. Петровић из Ортачког 

адвокатског друштва „Petrović & Glogonjac“, из Београда, ул. Сарајевска бр. 2а и 

пуномоћник адвокат Бојана М. Ђорђевић из Београда. ул. Сарајевска бр. 4, дана 

8. новембра 2018. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем контроле од стране Привредног друштва за 

међународну и унутрашњу шпедицију и јавна складишта Transportšped doo 

Beograd, са седиштем у Београду (Нови Београд), на адреси Омладинских 

бригада бр. 19, матични број 07019904, над Друштвом за трговину и услуге 

Euroelite doo Beograd, са седиштем у Београду (Нови Београд), на адреси 

Милентија Поповића бр. 9, делегатска јединица 7, матични број 20693835, 

куповином 100% удела.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве за издавање овог решења 

дана 18. октобра 2018. године, извршио уплату износа од 1.644.223,41 

(једанмилионшестстотиначетрдесетчетирихиљадедвестотинедвадесеттри и 

41/100) динара, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, с позивом на број 

6/0-02-735/2018-1, што представља одговарајућу висину таксе за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво за међународну и унутрашњу шпедицију и јавна 

складишта Transportšped doo Beograd, са седиштем у Београду (Нови Београд), на 

адреси Омладинских бригада бр. 19, (у даљем тексту Transportšped или 

Подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија), дана 17. октобра 2018. године, преко пуномоћника, адвоката 

Александра Б. Петровића из Београда, ул. Сарајевска бр.2а и Бојане М. Ђорђевић 

из Београда, ул. Сарајевска бр. 4, пријаву концентрације бр. 6/0-02-735/2018-1 (у 

даљем тексту: пријава). Допунама пријаве од 1. и 7. новембра 2018. године, 

иницијална пријава је комплетирана у свим својим деловима и на тај начин 

усаглашена са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), 

чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку испитивања 

пријављене концентрације. Подносилац пријаве је благовремено уплатио таксу за 

издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива. 

 

У предметном управном поступку Подносилац пријаве је у складу са 

чланом 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ број 51/09 и 

95/13, у даљем тексту: Закон), поставио и Захтев за заштиту података о коме је 

одлучено посебним закључком. 

 

Увидом у достављену документацију овде учесника концентрације, 

изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, у њихове финансијске 

извештаје, као и у друге достављене доказе, утврђено је следеће чињенично 

стање.  

 

Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве Transportšped, je реномирано шпедитерско предузеће 

које се 40 година бави пружањем услуга спољно-трговинског посредовања, 

шпедитерско-царинских услуга, организацијом транспорта роба у међународном 

и унутрашњем саобраћају, пружањем услуга складиштења у свом јавном 

царинском складишту, као и дистрибуцијом пошиљки. Основна регистрована 

делатност Transportšped-а, је „остала пратећа делатност у саобраћају“ (шифра 

делатности: 5229). Друштво је у власништву 14 физичких лица, а Бранислав 

Баћовић са 42,89% и Миљан Баћoвић са 12,41% имају управљачку и контролну 

функцију у друштву.   

 

Друштво у Србији има 21 огранак и то: Врање, Крушевац, Лесковац, 

Пожаревац, Келебија, Горњи Милановац, Суботица, Зрењанин, Хоргош, 

Батровци, Бечеј, Врбас, Шабац, Гранични прелаз Товарник, Гранични прелаз 

Богојево, Железничка станица Београд, Макиш, Терминал Н.Београд, Аеродром, 

Лука Београд и Гранични прелаз Чукарка. 

 

Складишни капацитети Transportšped-а су лоцирани у Београду, у 

Омладинских бригада 19 (власништво), површина 2730 квм, у Омладинских 
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бригада 19а (закуп) површина 2011 квм, у Београду-Земуну, Сервантесова бб 

(закуп) површина 200 квм и у Лесковцу, Дурмиторска бб (закуп) површина 193 

квм. 

 

Transportšped је оснивач и једини члан Logističkog centra и не припада 

ниједној групи друштава. Оснивачи- чланови Transportšped-а, Миљан Баћовић и 

Бранислав Баћовић су власници удела у друштвима Belektrik и Corp Line. 

 

Logistički centar Transportšped d.o.o. Beograd је друштво регистровано у 

Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) под матичним бројем 

20837934, а његову претежну делатност чине остале пратеће делатности у 

саобраћају (шифра делатности: 5229). Подносилац пријаве је 19. децембра 2017. 

године купио 100% удела у друштву Enco Team doo Beograd, a 29. децембра 

2017. године промењено је име у Logistički centar Transportšped d.o.o. Према 

наводима садржаним у пријави, ово друштво у 2017. години није остварило 

никакав приход. 

 

Belektrik d.o.o. Beograd је друштво регистровано у АПР под матичним 

бројем 20836679, а његову претежну делатност чини гајење осталих 

једногодишњих и двогодишњих биљака (шифра делатности: 0119). Друштво је у 

власништву Миљана Баћовића са 49% удела и Бранислава Баћовића са 51%удела. 

 

Corp Line doo Beograd је друштво регистровано у АПР под матичним 

бројем 21274135, а његова претежна делатност је трговина на велико металном 

робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање (шифра 

делатности: 4674). Друштво је у власништву Vid iv Ivanišević (Велика Британија) 

са 50% удела и Браниславa Баћовића са 50% удела. 

 

На основу свих достављених података који се односе на повезана друштва 

Transportšped-а у Републици Србији, Комисија је закључила да међу њима ни 

једно друштво није учесник на тржишту које је релевантно за оцену предметне 

концентрације, а то је регистрована пословна делатност Циљног друштва – 

неспецијализована трговина на велико.  

 

Сва зависна друштва која су под контролом Transportšped-а као и његових 

већинских власника Миљана Баћовића и Бранислава Баћовића третирају се као 

један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона. У 2017. години, сви 

повезани учесници Transportšped-а у Србији су остварили приход од [...] динара, 

док су свету у истом периоду остварили приход од [...] динара.  

 

Учесник концентрације над којим ће Подносилац пријаве успоставити 

контролу, је Друштво за трговину и услуге EUROELITE doo Beograd, са 

седиштем у Београду на адреси Милентија Поповића 9, делегатска јединица 7 (у 

даљем тексту: Euroelite, или Циљно друштво). Ово друштво је основано 2010. 

године, под матичним бројем 20693835, а основна пословна делатност је 

неспецијализована трговина на велико (шифра делатности: 4690). Циљно 

друштво не пружа услуге шпедиције и складиштења. Пре реализације предметне 
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трансакције Циљно друштво је било у искључивом власништву Друштва за 

трговину и услуге Avenija Plus doo, Beograd, матични број 20718668. У оквиру 

регистроване делатности друштво се бави трговином на велико производа који 

носе ознаке реномираних робних марки као што су: Luminarc, Arcopal, Risoli, 

Zippo, Victorinox, Piatnik, Maglite и др. Предмет трговине су углавном посуђе, 

упаљачи, швајцарски вишенаменски ножеви и пословни поклони.  

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

У предметној трансакцији Transportšped намерава да стекне 100% удела у 

привредном друштву Euroelite, од његовог јединог члана Друштва за трговину и 

услуге Avenija Plus doo, Beograd.  

 

Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне 

трансакције, Комисији је од стране Подносиоца пријаве достављен Уговор о 

продаји удела Друштва за трговину и услуге Euroelite doo Beograd, потписан 8. 

октобра 2018. године, између Друштва за трговину и услуге Avenija Plus doo, 

Beograd (као преносиоца) и Привредног друштва за међународну и унутрашњу 

шпедицију и јавна складишта Transportšped doo Beograd (као стицаоца) удела. 

 

Као главни мотивациони разлог за спровођење трансакције наведена је 

намера Подносиоца пријаве за побољшање и унапређење пословања Циљног 

друштва. Transportšped намерава да након реализације предметне трансакције, 

користећи своја знања и искуство свог менаџмента унапреди и опорави 

пословање друштва Euroelite.  

 

Комисија је достављени документ (Уговор о купопродаји удела) оценила 

као валидан акт о стицању контроле над другим учесником на тржишту, којим 

долази до промене контроле у складу са Законом.  

 

Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

Комисија је закључила да предметна трансакција представља 

концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. Увидом у достављене 

финансијске извештаје и податке за све учеснике концентрације утврђено је да је 

укупан годишњи приход Transportšped-a и његових повезаних друштава 

(Logistički centar Transportšped doo, Belektrik doo и Corp Line doo) у 2017. години 

износио [...] динара, док је EuroElite doo у истом периоду остварила приход од 

[...] динара. У складу са прописаним поступком израчуната је висина таксе за 

издавање акта Комисије. На основу наведених података о висини укупног 

годишњег прихода свих учесника из члана 61. став 1. тачка 2. Закона, проистиче 

обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу 

са одредбама члана 63. став 1. тачка 1. Закона.  
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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 и услуга које 

потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене 

и цене, док 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.  

 

У поступку дефинисања релевантног тржишта производа Подносилац 

пријаве пошао је од активности страна учесника концентрације. 

 

Transportšped је активан учесник на тржишту шпедиције и јавних 

складишта. На овом тржишту у Републици Србији послује преко 3.500 

шпедитерских фирми. Ово тржиште је либерализовано и не постоје било какве 

значајне улазне или излазне препреке које би онемогућавале или ограничавале 

конкуренцију на наведеном тржишту. 

 

Циљно друштво се не бави шпедицијом и услугама јавних складишта. Ово 

друштво послује на тржишту велепродаје посуђем, упаљачима, швајцарским 

ножевима, пословним поклонима и сличним производима. Овом робом Euroelite 

снабдева велике трговинске ланце као што су Tempo, Delhaize, Merkator-S, Home 

plus и др. Дистрибуцију производа Циљно друштво врши сопственим возилима 

за продајне објекте великих трговинских ланаца на територији Београда и брзом 

поштом за продајне објекте великих трговинских ланаца ван територије Београда 

као и за мање малопродајне објекте на територији Београда.  

 

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа, Подносилац 

пријаве имао је у виду привредну делатност и досадашње пословање Euroelite, и 

предложио је да се као релевантно тржиште производа дефинише тржиште 

неспецијализоване трговине на велико у Републици Србији. 

 

Полазећи од својства, намене и цене предметних роба/услуга, односно од 

делатности учесника концентрације и нарочито Циљног друштва, одређено је 

релевантно тржиште производа. За оцену ефекта предметне концентрације као 

релевантно тржиште производа одређено је тржиште неспецијализоване 

трговине на велико робе широке потрошње (engl: consumer goods). Имајући у 

виду да се пословне активности Transportšped-а и Euroelite не преклапају, даља 

сегментација није потребна.  

 

Код дефинисања релевантног географског тржишта, Подносилац пријаве 

предложио је да се релевантно географско тржишта дефинише на националном 

нивоу, односно као територија Републике Србије. Комисија је прихватила овакав 

предлог подносилаца, што је у складу са законским надлежностима Комисије, 
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која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију 

процењује у оквиру националне територије. 

 

У циљу потпуности пријаве Transportšped је доставио и податке о свом 

тржишном присуству. Комисија је наведене податке и показатеље прихватила у 

информативном смислу јер исти нису од значаја за одлучивање у конкретном 

случају. Transportšped је присутан на тржишту шпедиције и складиштења. 

  

Према наводима Transportšpeda процењена величина тржишта шпедиције 

у Србији је преко [...] ЕУР, од чега је процењени удео Подносиоца пријаве око /0-

5/%, што је веома тешко утврдити с обзиром на велики број конкурената на 

домаћем тржишту. Процењено тржишно учешће Подносиоца извршено је на 

основу укупних пословних прихода које остварују привредна друштва у овој 

делатности – остале пратеће делатности у саобраћају, у односу на укупан број 

регистрованих давалаца ових услуга (има их преко 2500).  

 

Складиштење и пратеће активности у саобраћају су активности у оквиру 

транспортне инфраструктуре, која укључује активности транспортних агенција и 

манипулисања робом и на коме је активно 2.427 фирми. Фирме/учесници на 

тржишту су организоване у облику друштава са ограниченом одговорношћу 

(1.928 или 79%), предузеника (405 или 16%), Акционарскох друштава (18 или 

1%) и осталих облика организовања (76 или 4%). 

 

Према проценама Transportšpeda њихови највећи конкуренти су: Pro Team 

doo, Gebruder Weiss doo, Kuhne + Nagel doo, Schenker doo, Transfera doo и др. 

 

Циљно друштво послује на тржишту велепродаје и тргује напред 

наведеним производима (посуђе, упаљачи, швајцарски ножеви, пословни 

поклони и сл.). Производе из свог асортимана пласира преко супермаркета и у 

специјализованим продајним објектима за посуђе. Овом робом на домаћем 

тржишту тргују и увозници посуђа из Италије, Кине и Турске. Учесници 

трансакције немају сазнања ни податке о тржишним уделима конкурената јер не 

постоје било какви званични или статистички подаци о тржишном учешћу 

пружалаца наведених услуха. Продајом наведених производа баве се и друштва и 

предузетници који су регистровани и за друге делатности, а продаја се у великој 

мери реализује и преко електронске продаје.  

 

Оцена ефеката концентрације  

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на 

конкуренцију, Комисија је на основу свих расположивих података које је 

доставио Подносилац пријаве, закључила да предметна трансакција неће утицати 

на промену тржишне структуре на конкуренцију у Републици Србији, обзиром 

да нема преклапања учесника у концентрацији. Ово даље значи да спровођењем 

предметне концентрације неће доћи до промене и/или повећања тржишног 

учешћа као ни до битне промене структуре утврђеног релевантног тржишта.  
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Имајући у виду све претходно наведено, као и друге наводе у пријави, 

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 другом донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и 

члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у 

концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години 

која претходи години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији, 

ради издавања сагласности за њено спровођење. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


