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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“, бр. 49/11), 

одлучујући по Пријави концентрације број: 6/0-02-909/2019-1, друштва G Distribution 

B.V., са регистрованим седиштем на адреси Аmstelplein 1, Rembrandttoren, 1096 HA 

Amsterdam, Холандија, држављанинa Италије Romano Rossi-ja са пребивалиштем у 

Републици Србији на адреси Страхињића Бана 2/4, Београд, и држављанинa Италије 

Enrico Rossi-ja са пребивалиштем у Републици Србији на адреси Бошка Петровића 3/А, 

Београд поднетој 20. новембра 2019. године преко пуномоћника, адвоката Срђана 

Дабетића и осталих адвоката из Карановић и партнери оад из Београда, Ресавска бр. 23, 

дана 27. децембра 2019. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем заједничке контроле коју врше друштвo G Distribution 

B.V., са регистрованим седиштем на адреси Аmstelplein 1, Rembrandttoren, 1096 HA 

Amsterdam, Холандија, регистарски број 57674264, Romano Rossi, држављанин Италије 

са пребивалиштем у Републици Србији на адреси Страхињића Бана 2/4, Београд и 

Enrico Rossi, држављанин Италије са пребивалиштем у Републици Србији на адреси 

Бошка Петровића 3/А, Београд, над друштвом F.LLI ROSSI SHOES d.o.o. Sombor, са 

регистрованим седиштем на адреси Ивана Милутиновића 26, Сомбор, Република 

Србија, матични број 21537683, на које су пренети запослени, права коришћења, 

опрема и лиценце фабрике за производњу обуће и горњих делова обуће која се налази 

у Сомбору, Република Србија, а која је тренутно у власништву друштва Progetti d.o.o. 

Владимирци, са регистрованим седиштем на адреси Иве Андрића 52, Владимирци, 

Република Србија, матични број 08731136, куповином 70% удела у друштву F.LLI 

ROSSI SHOES од стране друштва G Distribution. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да je подносилац пријаве концентрације друштво G 

Distribution B.V. из Холандије уплатило ХХХ евра дана 20. децембра 2019. године на 

рачун Комисије за заштиту конкуренције, што укупно представља прописани износ 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: 6/0-02-909/2019-7 

Датум: 27. децембар 2019. године 

 

Објављени текст не садржи заштићене 

податке или изостављене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком 

[...] или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите а 

изостављени подаци ознаком ХХХ. 
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Образложење 

 

Друштво G Distribution B.V. са регистрованим седиштем на адреси Аmstelplein 

1, Rembrandttoren, 1096 HA Amsterdam, Холандија, регистарски број 57674264, (у 

даљем тексту: G Distribution или подносилац Пријаве), Romano Rossi, држављанин 

Италије са пребивалиштем у Републици Србији на адреси Страхињића Бана 2/4, 

Београд (у даљем тексту: Romano Rossi или подносилац Пријаве) и Enrico Rossi, 

држављанин Италије са пребивалиштем у Републици Србији на адреси Бошка 

Петровића 3/А, Београд (у даљем тексту: Enrico Rossi или подносилац Пријаве) су 

поднели Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву 

концентрације број: 6/0-02-909/2019-1 дана 20. новембра 2019. године (у даљем тексту: 

Пријава), која настаје стицањем заједничке контроле подносилаца Пријаве над 

друштвом F.LLI ROSSI SHOES d.o.o. Sombor, са регистрованим седиштем на адреси 

Ивана Милутиновића 26, Сомбор, Република Србија, матични број 21537683 (у даљем 

тексту: F.LLI ROSSI SHOES или Циљно друштво), на које су пренети запослени, права 

коришћења, опрема и лиценце фабрике за производњу обуће и горњих делова обуће 

(тзв. „горњишта“) која се налази у Сомбору, Република Србија, а која је тренутно у 

власништву друштва Progetti d.o.o. Владимирци, са регистрованим седиштем на адреси 

Иве Андрића 52, Владимирци, Република Србија, матични број 08731136 (у даљем 

тексту: Progetti), куповином 70% удела у друштву F.LLI ROSSI SHOES од стране 

друштва G Distribution. 

Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Срђана Дабетића и осталих 

адвоката из Карановић и партнери оад из Београда, Ресавска бр. 23. 

С обзиром да поднета документација Комисији није била у свему усклађена са 

Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник 

РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве су отклоњени поднесцима 

заведеним у Комисији под бројем: 6/0-02-909/2019-2 од 22. новембра 2019. године и 

бројем: 6/0-02-909/2019-5 од 17. децембра 2019. године.  

Након допуне Пријаве на описани начин, Комисија је утврдила да је Пријава 

потпуна, да је поднета Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе и да 

су испуњени услови за поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном 

поступку. 

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве, друштво G Distribution, 

уплатио прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку, што је констатовано у ставу II диспозитива. 

У предметном поступку подносиоци Пријаве су на основу члана 45. Закона о 

заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: 

Закон) поставили и Захтев за заштиту података поднеском број: 6/0-02-909/2019-3 од 3. 

децембра 2019. године, а тиче се заштите података који представљају садржину 

Пријаве, њених допуна и докумената која су предата као прилози уз Пријаву у 

папирној и електронској верзији. По наведеном захтеву биће одлучено посебним 

закључком. 

Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Друштвo G Distribution припада Kering групи друштава (у даљем тексту: Kering 

Група). Група из које потиче данашња Kering Група, још од свог оснивања 1963. 

године, континуирано се развија и еволуира, да би у 2018. години постала кључни 

играч у луксузном сектору. Данашњи идентитет Kering Групе је резултат ове историје. 
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Данас, Kering Група управља развојем неких од најпрестижнијих модно оријентисаних 

компанија (укључујући произвођаче накита и сатова) као што су (поред G Distribution) 

Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, 

Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux i Kering Eyewear. Крајњи 

контролни власник G Distribution-а је Kering SA. Највећи акционар друштва Kering SA, 

који уједно има и контролу над друштвом, је Artemis SAS, који, на дан 31. децембра 

2018. године, поседује 40.9% акција и 57.8% гласачких права у друштву Kering SA. 

Kering SA поседује сопствене акције (treasury shares) у износу од 0.34%, запослени и 

корпоративни службеници поседују 0.10% акција, док 58.66% акција у друштву Kering 

SA представљају тзв. „free float shares“, односно акције које се налазе у слободном 

промету. 

 У Републици Србији Kering Група је присутна преко следећег регистрованог 

зависног друштва: 

- Luxury Tannery d.o.o. Ruma, са регистрованим седиштем на адреси Железничка 

167, Рума, Република Србија, и матичним бројем 20901934. Претежна 

регистрована делатност овог друштва јесте штављење и дорада коже, дорада и 

бојење крзна - шифра 1511, а сувласници су италијанско друштво Marbella 

Pellami SpA, матични број 00481840502, са 49% удела и холандско друштва K 

Operations B.V., матични број 56697678 са 51% удела. 

 Kering Група је у 2018. години остварила укупан годишњи приход у свету од 

[...] евра и у Републици Србији од [...] евра.  

Подносиоци Пријаве, италијански држављани и браћа, Romano Rossi и Enrico 

Rossi, дуги низ година су присутни у индустрији обуће у Италији, као и у земљама 

бивше Југославије. Власници/сувласници су следећих регистрованих друштава у 

Републици Србији: 

1. Progetti d.o.o. Vladimirci, са регистрованим седиштем на адреси Иве Андрића 52, 

Владимирци, Република Србија, и матичним бројем 08731136. Претежна 

регистрована делатност овог друштва јесте производња обуће - шифра 1520, а 

сувласници су Romano Rossi са 79% удела и Enrico Rossi са 21% удела, при чему 

Romano Rossi има појединачну контролу над Progetti-јем. Пословне активности 

Progetti-ја су организоване и преко огранака овог друштва који се налазе у 

Вршцу, Београду, Сомбору, Врању, Књажевцу. Друштво је основано 2001. 

године од стране Romano Rossi-ја и Enrico Rossi-ја и производи 

висококвалитетне горње делове ципела/горњишта за светски познате брендове, 

као и стилизоване ципеле. Progetti нуди широк спектар обуће за сва животна 

доба, као и мушку и женску стилизовану обућу. Додатно, Progetti је у стању да 

пружи најновије технике у везењу у више боја, ласерској обради, сито-штампи и 

колор отисцима. Производне активности Progetti-ја обављају се у три фабрике у 

власништву друштва, које се налазе у регионима Сомбора, Владимираца и 

Вршца са око 1000 запослених. Са око 900.000 - 1 милион пари ципела 

произведених на годишњем нивоу, Progetti је један од највећих српских 

извозника обуће (укључујући и горње делове обуће). Пословне активности 

Progetti-ја обухватају производњу и велепродају обуће и горњих делова обуће, 

превасходно друштвима у саставу Kering Групе. Остала велепродаја је усмерена 

ка осталим светским брендовима, укључујући Prada, Louis Vuitton, Nero Giardini 

и остали, у износу који је мањи од 20% укупног прихода;  

2. EAST WEST INTERNATIONAL d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на 

адреси Кнеза Милоша 79, Београд, Република Србија, и матичним бројем 

21112909. Претежна регистрована делатност овог друштва јесте трговина на 

велико одећом и обућом - шифра 4642, а његови чланови су: EAST WEST 
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INTERNATIONAL d.o.o. Beograd са 25% удела, Romano Rossi са 25% удела и 

Луцијана Рађеновић са 50% удела. Оснивач/члан овог друштва са 25% удела је 

био и Enrico Rossi до 1. марта 2017. године, док је Romano Rossi био законски 

заступник и директор друштва од његовог оснивања (9. јуна 2015. године) до 4. 

новембра 2019. године. Ово друштво управља и малопродајним модним 

бутиком за високу моду „Distante”, који продаје одећу и обућу најпознатијих 

светских брендова. Према подацима у Пријави, Progetti тренутно потражује на 

име зајма око 5.000.000 динара од друштва EAST WEST INTERNATIONAL 

d.o.o. Beograd; 

3. MAYTAL d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Кнеза Милоша 

79, Београд, Република Србија, и матичним бројем 21449342. Претежна 

регистрована делатност овог друштва јесу остале стручне, научне и техничке 

делатности - шифра 7490. Његов члан је Enrico Rossi са 100% удела, који је и 

законски заступник и директор друштва од његовог основања 23. јануара 2019. 

године. Према подацима у Пријави, MAYTAL је консултантска компанија за 

медицинске производе која пружа консултантске услуге у погледу ефикасног 

издавања сертификата који су потребни за руковање и/или поседовање 

медицинских уређаја. Не постоји однос пословне сарадње између овог друштва 

и Progetti-ја. 

Подносиоци Пријаве, Romano Rossi и Enrico Rossi, су у 2018. години остварила 

укупан годишњи приход у Републици Србији од [...] евра, док на светском тржишту 

[...]. 

Progetti је у 2018. години остварио укупан годишњи приход од [...] евра, од чега 

у Републици Србији од [...] евра и у свету од [...] евра. 

Циљно друштво у време подношења Пријаве није основано, већ накнадно, 4. 

децембра 2019. године, са претежном регистрованом делатношћу производња обуће - 

шифра 1520. Члан овог друштва је холандско друштво HMR Investments B.V. са 

матичним бројем 76443345 (у даљем тексту: HMR Investments) са 100% удела, док му 

је законски заступник и директор Romano Rossi, подносилац Пријаве.  

Као што је и претходно наведено на Циљно друштво треба да се пренесу 

запослени, права коришћења, опрема и лиценце фабрике производњу обуће и горњих 

делова обуће која се налази у Сомбору, а која је једна од три фабрике обуће тренутно у 

власништву друштва Progetti (остале две су у Владимирцима и Вршцу). 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација се односи на стицање заједничке контроле 

подносилаца Пријаве над Циљним друштвом, a њено спровођење подразумева 

неколико корака: 

I. у првом кораку, Romano Rossi и Enrico Rossi треба да оснују друштво HMR 

Investments, [...] у HMR Investments-у. Подносиоци Пријаве су, накнадно, 

обавестили Комисију да је друштво HMR Investments B.V. основано 19. 

новембра и регистровано 20. новембра 2019. године у складу са законима 

Холандије са регистрованим седиштем на адреси Strawinskylaan 937, 107XX 

Amsterdam, Холандија, са делатношћу финансијског холдинга и регистарским 

бројем 76443345, а један од троје директора је и подносилац Пријаве, Enrico 

Rossi, о чему је Комисији достављена одговарајућа документација; 

II. у другом кораку, након оснивања HMR Investments-а, ово друштво треба да 

оснује Циљно друштво. Као што је претходно наведено, подносиоци Пријаве су 

накнадно, такође, обавестили Комисију да је 4. децембра основано друштво 
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F.LLI ROSSI SHOES, као Циљно друштво у предметној концентрацији, о чему 

је Комисији достављена одговарајућа документација; 

III. у трећем кораку, након оснивања Циљног друштва, Romano Rossi и Enrico Rossi 

(посредством Progetti-ја) треба да пренесу на Циљно друштво део пословања 

Progetti-ја који се односи на фабрику обуће и горњих делова обуће која се 

налази у Сомбору, односно њене запослене, права коришћења, опрему и 

лиценце; 

IV. у четвртом кораку, G Distribution треба да купи од HMR Investments-а, као 

продавца, 70% удела у Циљном друштву. 

Након спровођења I - IV корака, G Distribution, заједно са Romano Rossi-јем и 

Enrico Rossi-јем (посредством HMR Investments-а), ће имати заједничку контролу над 

Циљним друштвом. 

Комисији је достављено Писмо о намерама, потписано 25. јула 2019. године 

између подносилаца Пријаве и Progetti-ја и измењено 23. септембра 2019. године, као 

акт о концентрацији. У члану 3.3. Писма о намерама под називом „Корпоративно 

управљање“ садржане су одредбе о заједничкој контроли коју ће вршити подносиоци 

Пријаве, као и о праву вета. Писмо о намерама, поред претходно наведеног, такође, 

предвиђа опцију за G Distribution да откупи преосталих 30% удела у Циљном друштву 

од HMR Investments-а (куповна опција), као и одговарајућу опцију за HMR Investments-

а да прода G Distribution-у својих 30% удела у Циљном друштву (продајна опција), у 

складу са условима дефинисаним у Писму о намерама. На овај начин би G Distribution 

стекао појединачну контролу над Циљним друштвом. 

 С обзиром да је у Писму о намерама и њеној измени исказана воља његових 

потписника да, закључе финални документ, који ће дефинисати права и обавезе 

подносилаца Пријаве и Progetti-ја да, у складу са условима дефинисаним у Писму о 

намерама, спроведу предметну концентрацију чиме ће се успоставити заједничка 

контрола над Циљним друштвом, Комисија је прихватила Писмо о намерама као 

правни основ предметне концентрације. 

Након спровођења концентрације, Циљно друштво ће бити у власништву и под 

заједничком контролом подносилаца Пријаве, тако што ће G Distribution имати 70% 

удела, Enrico Rossi [.../20-30/%] удела и Romano Rossi [.../0-5/%] удела Циљног 

друштва. 

 У вези са разлозима за спровођење концентрације, у Пријави је наведено да 

подносиоци Пријаве имају амбицију да омогуће проширење и унапређење будућег 

пословања Циљног друштва кроз заједничку контролу и руковођење искусних 

професионалаца за конкретну сферу пословања. 

Учесници у концентрацији намеравају да исту спроведу до краја 2019. године 

или почетком 2020. године. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

 Предложена концентрација се тиче стицања непосредне контроле од стране 

више учесника на тржишту над другим учесником на тржишту, у смислу члана 17. став 

1. тачка 3) Закона. 

 Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника 

у концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу једног од 

њих оствареном на тржишту Републике Србије у 2018. години, проистиче да исти 

надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из првог алтернативног 

услова из члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне 

концентрације Комисији. 
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 Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став. 2 и став 3. Закона. 

 

 Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 

89/2009), као тржиште које обухвата релевантно тржиште производа на релевантном 

географском тржишту. 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 су изнели став да за потребе предметне Пријаве није 

неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа јер, без обзира на 

усвојену дефиницију тржишта, спровођење предметне концентрације неће имати било 

каквих ефеката по конкуренцију у Републици Србији, имајући у виду да се пословне 

активности учесника у концентрацији не преклапају у Републици Србији.  

 Romano Rossi, Enrico Rossi/Progetti производе широк спектар обуће и горњих 

делова обуће у Републици Србији. Целокупан приход Progetti-ја (100%) остварен је 

посредством велепродаје обуће и горњих делова обуће трећим лицима на домаћем и 

светском тржишту. 

Са друге стране, Kering Група у Републици Србији не производи обућу нити 

горње делове обуће, већ је превасходно активна у штављењу коже. Додатно, ова група 

у потпуности поверава производњу обуће за потребе своје сопствене продаје трећим 

независним добављачима, о чему су Комисији достављени подаци. 

Циљно друштво још увек није пословно активно. 

 Из ових разлога и у складу са претходном праксом Комисије, подносиоци 

Пријаве су предложили да прецизна дефиниција релевантног тржишта производа 

остане отворена. 

Ипак, у циљу достављања потпуних информација, подносиоци Пријаве су, 

имајући у виду да ће Циљно друштво превасходно бити активно у производњи обуће и 

горњих делова обуће, предложили као релевантно тржиште производа за потребе 

предметне Пријаве тржиште производње обуће и горњих делова обуће. 

Као што је претходно наведено, Progetti, чији се производни капацитет у 

Сомбору преноси на Циљно друштво, производи висококвалитетне горње делове 

ципела као и стилизоване ципеле за светски познате брендове. У вези са претходним, 

да би се добио финални производ/пар ципела, по правилу је неопходно проћи кроз 

неколико производних фаза. Прва фаза је кликовање или сечење, које се у основи бави 

горњим делом ципеле и подразумева употребу коже и других материјала да би се 

исекли различити облици који ће се на крају пребацити на горњи део ципеле. То је 

први корак у изради пара ципела. „Кликар“ ће наставити да сече облик горњег дела, 

обично ручно, од коже или неког другог материјала. Ово је важан део производње јер 

се морају решити све мане материјала. Следи фаза затварања или обраде, тј. спајања 

свих компонената и додавања рупица кроз које ће ићи везице (где је то применљиво). 

Следећа фаза је обликовање готових горњих делова у облик стопала и додавање 

пластичних облика који подстичу облик стопала. У овој фази се додају и ђонови. 

Након тога следи поступак завршне обраде који обухвата обрезивање пета, полирање и 

спајање ђона, како би били сигурни да је ивица водоотпорна, обојена и полирана, 
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заједно са финалном провером и креирањем финалног пара ципела. Подносиоци 

Пријаве се нису упуштали у даља разматрања у овом контексту из претходно изнетих 

разлога. 

 Полазећи од главних пословних активности које Progetti обавља и оних које ће 

Циљно друштво обављати, након преношења дела пословања Progetti-ја/спровођења 

концентрације у фабрици у Сомбору, Комисији је дефинисала следеће релевантно 

тржиште производа: производња и велепродаја обуће и горњих делова обуће .

 Комисија је заузела став да у предметном случају није потребна додатна 

сегментација релевантног тржишта производа, имајући у виду ефекте предметне 

концентрације. 

 Као релевантно географско тржиште подносиоци Пријаве су дефинисали 

национално тржиште у Републици Србији, у складу са њеним надлежностима, што је 

Комисија прихватила. 

За процену укупне вредности релевантног тржишта за производњу обуће у 

Републици Србији у 2018. години која је износила око [...] евра коришћени су као извор 

података подаци Републичког завода за статистику Србије. Овај завод прикупља 

податке о тржишту производње коже и производа од коже у укупном износу, при чему 

не постоје званични подаци о сегментима овог тржишта (као што су подаци о 

производњи обуће-ципела и/или горњих делова обуће). На основу података 

Републичког завода за статистику Србије који садрже информације о свим друштвима 

активним на тржишту производње коже и производа од коже, учесници у 

концентрацији су спровели анализу свих друштава активних на тржишту производње 

обуће (на основу података јавно доступних на интернет страници Агенције за 

привредне регистре). Сходно томе, укупна вредност тржишта за производњу обуће у 

Републици Србији у 2018. години обрачуната је нао основу збира прихода свих 

друштава активних у производњи обуће у Републици Србији у 2018. години. 

Што се тиче обима и вредности производње/продаје обуће и горњих делова 

обуће, као и процене тржишних удела учесника у концентрацији на релевантном 

тржишту у 2018. години, у Пријави су наведени подаци како следи. G 

Distribution/Kering Група нису присутни на релевантном тржишту, тако да немају 

тржишни удео. Romano Rossi и Enrico Rossi су присутни на релевантном тржишту 

преко Progetti-ја, који је у 2018. години произвео између око [...] пари (обуће и горњих 

делова обуће), чија је вредност износила [...] евра, и имао тржишни удео од /5-10/% 

(имајући у виду укупну вредност релевантног тржишта од [...] евра). Циљно друштво 

није било основано у 2018. години из ког разлога је нема тржишни удео на 

релевантном тржишту. За наведене процене коришћени су као извор подаци 

Републичког завода за статистику Србије, као и интерне процене подносилаца Пријаве. 

Као највећи конкуренти учесника у концентрацији/Progetti-ја у 2018. години на 

релевантном тржишту наведени су: Technic Development d.o.o. Vranje са тржишним 

уделом од /20-30/%, Falc East d.o.o. Knjaževac са тржишним уделом од /10-20/%, Leon 

d.o.o. Slepčević са тржишним уделом од /0-5/%, Euroconfort Jug d.o.o. Svrljig са 

тржишним уделом од /0-5/%, Karina Moda d.o.o. Koceljeva са тржишним уделом од /0-

5/%. За наведене процене коришћени су као извор, такође, подаци Републичког завода 

за статистику Србије, као и интерне процене подносилаца Пријаве. Треба имати у виду 

и увознике/дистрибутере обуће који, такође, представљају конкуренте Циљном 

друштву на тржишту велепродаје обуће. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

 С обзиром на наводе у Пријави да G Distribution/Kering Група и Циљно друштво 

тренутно нису пословно активни у Републици Србији на релевантном тржишту, 

Комисија оцењује да између учесника у концентрацији у Републици Србији нема 

преклапања на утврђеном релевантном тржишту, из ког разлога ће конкурентска 

ситуација на истом остати непромењена. У конкретном случају долази до промене 

контроле, из појединачне контроле коју врши HMR Investments-а над новооснованим 

Циљним друштвом у заједничку контролу коју ће HMR Investments надаље вршити са 

G Distribution-ом. Структура релевантног тржишта и тржишни удели на њему, неће се 

променити спровођењем предметне концентрације, нити ће доћи до негативних 

вертикалних ефеката. 

Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у првом 

ставу диспозитива решења. 

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета 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 RС“, 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, 106/2015 и 95/2018). 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

        Небојша Перић, с.р 

 


