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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 35. став 2. и члана 62. 

став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13), и 

члана 2. став 1. тачка 7. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, број 49/2011), одлучујући 

у поступку по пријави концентрације број 6/0-02-907/2018-1, коју су поднели 

привредно друштво „Roaming Electronics“ doo, са седиштем на адреси Јужни булевар 

10, Београд, и физичко лице Александар Јевтовић, улица Чачански одред 22, Чачак, 

преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске канцеларије „Karanovic 

& Partners“, Ресавска 23, Београд, дана 13. марта 2019. године, доноси следећи 

 

 

                                                         ЗАКЉУЧАК  

 

I НАСТАВЉА СЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ поступак покренут по пријави 

концентрације која настаје стицањем посредне заједничке контроле од стране 

привредног друштва „Roaming Electronics“ doo, са седиштем на адреси Јужни булевар 

10, Београд, матични број 17540602, и физичког лица Александра Јевтовића, улица 

Чачански одред 22, Чачак, над следећим привредним друштвима: 1) „WINWIN SHOP“ 

doo, са седиштем на адреси Кнеза Васе Поповића 18, Чачак, матични број 21162094, 2) 

„Emmi House“ doo, са седиштем на адреси Булевар Ослободилаца Чачка 78 г, Чачак, 

матични број 21287733, 3) „WINWIN RETAIL“ doo, са седиштем на адреси седиштем 

на адреси Булевар Ослободилаца Чачка 78 г, Чачак, матични број 21439860, и 4) 

„TEHNOMANIJA“, са седиштем на адреси Јужни Булевар 10, Београд, матични број 

17233041, путем оснивања привредног друштва које послује на дугорочној основи и 

има све функције независног учесника на тржишту, на које ће бити пренети удели 

и/или имовина наведених друштава, ради испитивања да ли пријављена концентрација 

испуњава услове дозвољености из члана 19. Закона о заштити конкуренције, односно 

да ли би се спровођењем концентрације значајно ограничила, нарушила или спречила 

конкуренција на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то 

ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања 

доминантног положаја.  

 

II ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА која располажу подацима, исправама или другим 

информацијама које могу допринети правилном утврђивању чињеничног стања у овом 

поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције, на адресу 

Савска 25/IV, Београд. 

  
      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: 6/0-03-319/2019-1 

Веза број: 6/0-02-142/2019 

   Датум: 13. март 2019. године 
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III УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА подносилаца пријаве концентрације, привредног 

друштва „Roaming Electronics“ doo и физичког лица Александра Јевтовића, плаћања 

накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у испитном поступку у 

укупном износу од 50.000,00 (педесетхиљада) евра у динарској противвредности по 

средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате, с тим што се у њу 

урачунава динарска противвредност уплаћеног износа од 25.000,00 (словима: 

двадесетпетхиљада) евра након подношења пријаве и НАЛАЖЕ СЕ подносиoцима 

пријаве, привредном друштву „Roaming Electronics“ doo и физичком лицу Александру 

Јевтовићу, да уплате преостали износ накнаде у износу од 25.000,00 

(двадесетпетхиљада) евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне 

банке Србије важећем на дан уплате, на рачун Комисије за заштиту конкуренције 

отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, број 840-

880668-16, са позивом на број 6/0-03-319/2019 у року од 15 (петнаест) дана од дана 

пријема закључка. 

  

IV Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС“ и на интернет страни 

Комисије за заштиту конкуренције. 

 

Образложење  

 

Привредно друштво „Roaming Electronics“ doo, са седиштем на адреси Јужни булевар 

10, Београд, матични број 17540602, и физичко лице Александар Јевтовић, улица 

Чачански одред 22, Чачак, [...] (даље у тексту: подносиоци пријаве), поднели су 25. 

децембра 2018. године, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске 

канцеларије „Karanovic & Partners“, Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације која је 

заведена под бројем 6/0-02-907/2018-1, ради стицања заједничке контроле од стране 

привредног друштва „Roaming Electronics“ doo и физичког лица Александра Јевтовића, 

над следећим привредним друштвима: 1) „WINWIN SHOP“ doo, са седиштем на адреси 

Кнеза Васе Поповића 18, Чачак, матични број 21162094, 2) „Emmi House“ doo, са 

седиштем на адреси Булевар Ослободилаца Чачка 78 г, Чачак, матични број 21287733, 

3) „WINWIN RETAIL“ doo, са седиштем на адреси седиштем на адреси Булевар 

Ослободилаца Чачка 78 г, Чачак, матични број 21439860, и 4) „TEHNOMANIJA“, са 

седиштем на адреси Јужни Булевар 10, Београд, матични број 17233041, путем 

оснивања привредног друштва које послује на дугорочној основи и има све функције 

независног учесника на тржишту, на које ће бити пренети удели и/или имовина 

наведених друштава. 

 

Привредно друштво „Roaming Electronics“ послује у оквиру групе друштава Roaming, 

чије је крајње матично друштво Koefik д.о.о. Београд (које је у власништву физичког 

лица Ненада Ковача). Друштво Roaming Electronics је основано 2004. године и бави се 

увозом и дистрибуцијом потрошачке електронике и мобилних уређаја, са сопственом 

малопродајном мрежом – Tehnomanija. Ово друштво сарађује са великим бројем 

глобалних брендова и њиховим производима снабдева малопродајне објекте, пословне 

кориснике и оператере. Друштво Tehnomanija је основано 1999. године и од тада 

послује у области трговине на мало електричним и електронским уређајима за 

домаћинство. 

 

Физичко лице Александар Јевтовић врши контролу над групом друштава WinWin, 

укључујући WinWin малопродајни ланац који у свом асортиману има велики избор IT 
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опреме, AV опреме, беле технике, малих кућних апарата, уређаја за видео надзор, 

сатова, накита, играчака за децу, апарата за здравље, али и многих других уређаја. 

WinWin је партнер најпознатијих светских брендова и произвођача који поред online 

продаје има око 104 малопродајна објекта широм Србије. WinWin је компанија која 

послује на просторима Босне и Херцеговине, Црне Горе и Србије. 

 

Циљна друштва „WINWIN SHOP“ doo, „Emmi House“ doo и „WINWIN RETAIL“ 

послују у оквиру WinWin групе друштава, док друштво Tehnomanija послује у оквиру 

Roaming групе. Друштво „WINWIN RETAIL“ је основано у децембру 2018. године, 

ради интерне реорганизације WinWin групе, имајући у виду да физичко лице 

Александар Јевтовић планира да, за потребе предметне концентрације, пренесе 

пословање друштва WinWin на WinWin Retail. Emmi House је малопродајни ланац који 

послује у оквиру WinWin групе. Emmi House је настао отварањем сајта emmi.rs и прве 

малопродаје у Београду након чега се пословање шири на још три локације: Ниш, Нови 

Сад и Нови Београд. Emmi House малопродаје се данас налазе на преко 20 нових 

локација у Србији. 

 

Као акт о концентрацији, у пријави се наводи Писмо о намерама, које су 24. децембра 

2018. године, потписали подносиоци пријаве. Овим писмом је предвиђено да 

подносиоци пријаве оснују заједничко привредно друштво (са по 50% удела) на које ће 

бити пренети удели и/или имовина, односно пословање циљних друштава и које ће 

вршити контролу над циљним друштвима. На тај начин, подносиоци пријаве ће 

вршити посредну заједничку контролу над циљним друштвима. Пријава је поднета у 

складу са чланом 63. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 

бр. 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон). 

 

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 је постојала обавеза пријаве концентрације, јер је укупан 

приход учесника већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за 

пријаву концентрације 

 

Подносиоци пријаве су предложили да се за потребе овог поступка дефинишу следећа 

релевантна тржишта производа: тржиште малопродаје мобилних телефона, тржиште 

малопродаје фиксних телефона, тржиште малопродаје таблета, тржиште малопродаје 

нотебоок рачунара, тржиште малопродаје конзола, тржиште малопродаје телевизора, 

тржиште малопродаје веш машина, тржиште малопродаје фрижидера, тржиште 

малопродаје усисивача, тржиште малопродаје микроталасних пећница, тржиште 

малопродаје уградне технике, тржиште малопродаје малих кућних апарата, и тржиште 

малопродаје осталих електричних апарата. Као релевантна географска тржишта, 

подносиоци пријаве су предложили следећа уже географске јединице, односно градове 

у којима послују оба подносиоца пријаве: Београд, Чачак, Крагујевац, Краљево, 

Крушевац, Ниш, Нови Сад, Панчево, Рума, Сомбор, Сремска Митровица, Суботица, 

Шабац, Ваљево и Зрењанин. Поступајући по налогу Комисије, подносиоци пријаве су 

доставили податке и по следећим категоријама производа: мали кућни апарати, велики 

кућни апарати, ТВ, аудио и видео опрема, мобилни и фиксни телефони и рачунари и 

друга ИТ опрема. 

На основу података и информација садржаних у пријави и допунама пријаве, који се 

односе на учеснике у концентрацији и друге учеснике који су активни на тржиштима 

која су подносиоци пријаве предложили као релевантна тржишта, произлази да би 
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спровођењем концентрације дошло до значајног степена хоризонталног преклапања 

активности учесника у концентрацији на појединим тржиштима, са значајним 

тржишним учешћем.  

 

На основу до сада достављених података у пријави, а нарочито у допуни пријаве, а на 

основу налога Комисије да се доставе подаци за тржишта малопродаје малих кућних 

апарата, малопродаје великих кућних апарата, малопродаје ТВ, аудио и видео опреме, 

малопродаје мобилних и фиксних телефона и малопродаје рачунара и друге ИТ 

опреме, може се основано претпоставити да ће доћи до битне промене структуре 

ттржишта и до значајног увећања тржишних удела на одређеним релевантним 

тржиштима. Нарочито, али не искључиво, на тржиштима малопродаје малих кућних 

апарата, малопродаје великих кућних апарата и малопродаје ТВ, аудио и видео опреме 

у Београду, након концентрације HH индекс би могао бити > 3531, односно 2500, 

односно 2550, респективно (где су заједнички удели подносилаца пријаве око /50-60/%, 

односно /50-60/%, односно /50-60/%, респективно. Промена HH индекса на овим 

тржиштима могла би износити око 1347, односно 1058, односно 1274, респективно. 

Комисија оцењује да би се стога могло радити о високо концентрисаним тржиштима, у 

складу са праксом Комисије и праксе ЕУ, као и да би концентрација могла значајно 

увећати степен концентрисаности на појединим релевантним тржиштима, односно да 

не представља случај када се сматра да не постоји опасност у погледу конкуренције и 

када није потребна детаљнија анализа ефеката концентрације. 

 

У складу са чланом 62. Закона, Комисија може да настави поступак испитивања 

концентрације по службеној дужности ако утврди да заједнички тржишни удео 

учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије износи најмање 40%, односно 

ако основано претпостави да концентрација не испуњава услове дозвољености из члана 

19. Закона, а на основу закључка који доноси председник Комисије. За доношење 

одлуке у складу са Законом, неопходно је да се утврде додатне чињенице у односу на 

које ће Комисија дефинисати релевантно тржиште и оценити ефекте спровођења 

предметне концентрације. Оцењено је да подаци и информације које су доставили 

подносиоци пријаве, нису довољни за утврђивање дозвољености концентрације у 

скраћеном поступку због чега је неопходно спровести испитни поступак. У испитном 

поступку Комисија ће спровести све потребне радње и утврдити све чињенице и 

извести доказе неопходне за: дефинисање релевантних тржишта, нарочито али не 

искључиво података у односу на које ће се утврдити могућности супституције на 

страни понуде и тражње пружалаца/корисника предметних услуга, анализу структуре 

релевантног/их тржишта, степен концентрисаности релевантног/их тржишта, 

идентификацију стварних и потенцијалних конкурената, положај на тржишту учесника 

у концентрацији и њихових конкурената, правне и друге препреке за улазак на 

релевантно тржиште, ниво конкурентности учесника у концентрацији, интересе 

потрошача итд.  

 

Посебан аспект анализе у овом поступку ће се заснивати на подацима и оценама 

непосредних или одложених ефеката спровођења предметне концентрације 

прибављеним од стране најважнијих конкурената учесника у концентрацији, активних 

на сваком од тржишта која буду дефинисана као релевантна за предметни поступак. У 

циљу добијања података, информација и мишљења, Комисија ће се обратити 

појединим државним органима и привредним субјектима. 
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На основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и допуна 

пријаве, као и разлога који су појединачно изнети и образложени, закључено је да су 

испуњени услови за поступак испитивања предметне концентрације по службеној 

дужности у смислу члана 62. став 2, а у вези са чланом 19. Закона.  

 

Одлука у ставу I диспозитива донета је на основу члана 62. Закона.  

 

Одлука у ставу II диспозитива донета је на основу члана 35. став 2. Закона.  

 

Одлука у ставу III диспозитива донета је на основу члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

тачка 7. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције.  

 

Одлука у ставу IV диспозитива донета је на основу члана 40. Закона.  

 

 

Поука о правном средству:  

 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, али се исти може оспоравати у 

управном спору по тужби против коначног решења. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 Др Милоје Обрадовић, с.р. 

 


