Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...]
или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-896/2018-5
Датум: 26. децембар 2018. године

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 6/0-02-896/2018-1, коју је 19. децембра 2018.
године поднела Европска банка за обнову и развој, са седиштем на адреси One
Exchange Square, London EC2A 2JN, Уједињено Краљевство Велике Британије и
Северне Ирске, преко пуномоћника адвоката Ане Банићевић, Булевар Михајла Пупина
6, Београд, дана 26. децембра 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје успостављањем заједничке контроле од стране Европске банке за обнову и
развој, са седиштем на адреси One Exchange Square, London EC2A 2JN, Уједињено
Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, над привредним друштвом
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET NAMEŠTAJA FORMA IDEALE DOO, са
седиштем на адреси Складишни центар 13, Крагујевац, матични број 17546830,
куповином удела, коју ће вршити са осталим члановима овог друштва, физичким
лицима Владимиром Лазаревићем, Хасана Бркића 7, Крагујевац, [...], и Николом
Лазаревићем, Хасана Бркића 7, Крагујевац, [...].
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, Европска банка за обнову и развој
дана
21.
децембра
2018.
године,
уплатила
2.956.772,50
(двамилионадеветстопедесетшестхиљадаседамстоседамдесетдва и 50/100) динара на
рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Европска банке за обнову и развој, са седиштем на адреси One Exchange Square,
London EC2A 2JN, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске (даље у
тексту: „ЕБРД“ или подносилац пријаве), поднела је Комисији за заштиту
конкуренције (даље у тексту: Комисија), дана 19. децембра 2018. године, преко
пуномоћника адвоката Ане Банићевић, Булевар Михајла Пупина 6, Београд, пријаву

концентрације број 6/0-02-896/2018-1. Подносилац пријаве је доставио допуну пријаве
концентрације 21. децембра 2018. године.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава
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 списима
предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен
прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији
захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је
о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве је међународна развојна банка која је основана
међународним уговором, Уговором о оснивању ЕБРД-а, дана 29. маја 1990. године,
који је накнадно мењан. Чланове ЕБРД-а чине 67 земаља чланица, Европска Унија и
Европска Инвестициона Банка. Република Србија је једна од земаља чланица ЕБРД-а и
корисник њене финансијске помоћи. Сврха ЕБРД-а је да подстанке транзицију ка
економијама отвореног тржишта и да промовише приватне и предузетничке
иницијативе у земљама у којима послује. Да би остварила своју сврху, ЕБРД је
овлашћена од стране својих чланица, укључујући Србију, да користи бројне
финансијске инструменте, укључујући улагање у капитал у приватним привредним
друштвима, као што је друштво PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET
NAMEŠTAJA FORMA IDEALE, над којим се у предметној трансакцији стиче
контрола.
У Републици Србији, ЕБРД послује преко више повезаних друштава и друштава у
којима има власничко учешће, чији списак је достављен у пријави, и то у следећим
областима пословања: активнoсти пoдршкe зeмљoрaдњи, прoизвoдњa хрaне, бaнкe,
осигурaвajућа друштва, емитoвaњe и телекoмуникaциje, производња амбалаже за
прехрамбену, фармацеутску и хемијску индустрију, као и РЕТ амбалаже, интeрнeт
тeхнoлoгиje, кoмпjутeрски сoфтвeри, грађевинарство и др. ЕБРД се не бави
производњом намештаја у Србији, односно не послује на релевантном тржишту.
Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу
над привредним друштвом PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET NAMEŠTAJA
FORMA IDEALE DOO, са седиштем на адреси Складишни центар 13, Крагујевац,
матични број 17546830 (даље у тексту: „FORMA IDEALE“ или циљно друштво).
Циљно друштво послује као матично друштво групе „FORMA IDEALE“ у Србији, чији
су непосредни власници физичка лица Владимир Лазаревић (са уделом од 44,05%),
Никола Лазаревић (са уделом од 42,28%) и Миланка Ђолић (са уделом од 2%).
Заједничку контролу над циљним друштвом пре концентрације врше Владимир
Лазаревић и Никола Лазаревић.
Група „FORMA IDEALE“ се бави производњом и дистрибуцијом намештаја у
Србији, а према наводима из Ревизорског извештаја са финансијским извештајем који
је предмет ревизије за 2017. годину, делатност обавља у Крагујевцу и Мајданпеку, у
производним халама за производњу плочастог и тапацираног намештаја и картонске
амбалаже. Дистрибуција намештаја до крајњих купаца врши се из централног
логистичког дистрибутивног центра у Крагујевцу, из кога се врши испорука у
малопродајне салоне широм Србије. Циљно друштво има организовану малопродају
преко сопствене малопродајне мреже која покрива 26 градова у Републици Србији.
2

Већи градови покривени су са више малопродајних објеката, тако да малопродајну
мрежу овог друштва чини 32 објекта. Тржишта великих градова, као што су Београд,
Нови Сад и Ниш, због обима промета организационо су покривена преко коришћења
екстерних пружаоца услуга.
Циљно друштво је искључиви члан друштава „TERMAL-INŽENJERING“ DOO,
са седиштем на адреси Грабова река бб, Мајданпек, матични број 17406868, које се
бави производњом осталог намештаја, и „FORMA REAL ESTATE RENT 1“ DOO, са
седиштем на адреси Складишни центар 13, Крагујевац, матични број 20221640, које се
бави изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљањем њима, као
претежном делатношћу.
Тренутни већински власници циљног друштва су чланови у следећим друштвима:
Лунек II д.о.о. Крагујевац (које је искључиви власник у друштвима Форма Рент д.о.о.
Крагујевац, Форма Идеале Градња д.о.о. Крагујевац и мањински власник друштва
Natalex д.о.о. Крагујевац), Термал-Дизајн д.о.о. Мајданпек, Форма Инвест д.о.о.
Крагујевац, World Glass д.о.о. и Forma Ideale Srl, Румунија.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Правни основ за концентрацију је Нацрт Оквирног уговора, закључен између
подносиоца пријаве и циљног друштва, којим је предвиђено да подносилац пријаве
уложи средства у износу [...] како би стекао преференцијални удео са правом откупа у
циљном друштву. Након реализације овог улагања, подносилац пријаве би стекао
мањински удео, који би у време улагања средстава представљао удео од 16,72%
основног капитала циљног друштва. Након поништавања удела од 11,67% који
тренутно представља сопствени удео циљног друштва, подносилац пријаве би стекао
18,59% основног капитала циљног друштва.
Стицањем преференцијалног удела, подносилац пријаве би стекао и одређена
мањинска права вета у вези са управљањем друштвом (нпр. на избор/разрешење
генералног директора и финансијског директора и било ког другог директора у
циљном друштву, на одобрење годишњег буџета и пословног плана или на одобрење
располагања имовине које прелази 5% укупне имовине циљног друштва), као и
посебна права (као што су иста гласачка права као и други власници циљног друштва).
Тиме би се над циљним друштвом успоставила заједничка контрола подносиоца
пријаве и осталих већинских власника.
3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона. На основу достављених података о висини
укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском
тржишту и тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су учесници у
концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника
већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву
концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је
поднета у складу са чланом 63. став 2. 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). За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је у
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конкретном случају одредила релевантно тржиште производа као производњу и
продају намештаја.
Комисија није уважила предлог подносиоца пријаве да се релевантно тржиште
дефинише као тржиште производње осталог намештаја, с обзиром на претежну
делатност циљног друштва. Подносилац пријаве је указао на то да је тржиште
намештаја у Србији, посматрано из угла привредних друштава која дају понуду,
груписано у произвођаче намештаја и трговце намештајем. У производњи намештаја,
фирме су регистроване за производњу осталог намештаја; намештаја за пословне и
продајне просторе и производњу кухињског намештаја. У трговини намештајем
обухваћени су трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим
предметима за домаћинство; трговина на велико намештајем, теписима и опремом за
осветљење и трговина на велико канцеларијским намештајем. У пријави се наводи да је
за производњу намештаја у Србији регистровано око 5.500 привредних друштава и
предузетника, од чега активно послује преко 2.500 фирми. Највише је предузетника
(1630, односно 63%) и друштава са ограниченом одговорношћу (911, односно 36%
свих активних фирми).
Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог
својства, уобичајене намене и цене, Комисија је приликом одређивања релевантног
тржишта производа у конкретном случају имала у виду активности циљног друштва,
које се бави не само производњом осталог намештаја него и производњом кухињског
намештаја, канцеларијског и радног намештаја, као и душека. За сваку од наведених
категорија могло би се одредити релевантно тржиште производа у ужем смислу, али 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 подносиоца пријаве, с друге стране. Комисија такође није сегментирала
тржиште ни на малопродају, велепродају нити извоз, због тога што ЕБРД није
присутна ни у једној фази продаје. Из истих разлога, Комисија је остала и код
територије Србије као релевантног географског тржишта, не вршећи даље одређивање
у ужем смислу.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац
пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији.
Имајући у виду да подносилац пријаве није активан на релевантном тржишту
производа у Републици Србији, Комисија закључује да између учесника у
концентрацији нема преклапања у пословању.
Подносилац пријаве наводи да, према подацима из статистичког годишњака за
2017. годину, који је објавио Републички завод за статистику, укупна вредност промета
од делатности производње намештаја, оствареног у 2017. години у Републици Србији
(малопродаја, велепродаја и извоз) износи 69.461.000.000,00 динара односно
586.303.848,91 евра. Циљно друштво је у 2017. години остварило укупне приходе на
овом тржишту у износу од [...], односно [...], што износи око /10-20/% тржишног
учешћа. Као најважнији конкуренти, у пријави се наводе Пинолес д.о.о., Ентеријер
Јанковић д.о.о., ТИС д.о.о., Виторог – Промет д.о.о. (у производњи осталог намештаја),
КАСТОР, S.C.S. PLUS, ЕНТЕРО, GEINARRO и ATTRIUM HOME CENTER (у
производњи намештаја за пословне и продајне просторе), МАТИС, АРТИНВЕСТ,
МОБИЛТУРИ, ФИМАС И АГАЦИЈА (у производњи кухињског намештаја).
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У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у
смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa.
Одлука у ставу II 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 за
заштиту конкуренције, 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
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