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                    Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 

податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 
           или у распону који Комисија сматра одговарајућим начином 

заштите, а   изостављени подаци ознаком XXX 
 
                                     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 6/0-02-681/2020-1, коју је дана 27. октобра 2020. године 
поднело привредно друштво MERCATA VT DOO, са седиштем на адреси Темеринска 
102, Нови Сад, преко пуномоћника Жељка Маровића адвоката из Новог Сада Жељка 
Маровића, Булевар Ослобођења 82, дана 24. новембра 2020. године, доноси следеће 
 
 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва MERCATA VT 
DOO, са седиштем на адреси Темеринска 102, Нови Сад, матични број 08762023, над 
привредним друштвом ABV Distribucija doo, са седиштем на адреси Аутопут за Загреб 
18, Београд, матични број 21517208, куповином удела. 
 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво MERCATA VT DOO, дана 17. 
новембра 2020. године, уплатио износ од XXX динара, на рачун Комисијe за заштиту 
конкуренције, што представља динарску противвредност прописаног износа за 
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према средњем 
курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
 
 

Образложење 

 
 
Привреднo друштво MERCATA VT DOO, са седиштем на адреси Темеринска 102, 
Нови Сад, матични број 08762023 (у даљем тексту: MERCATA VT или подносилац 
пријаве) поднело је дана 27. октобра 2020. године, преко пуномоћника, пријаву 
концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-681/2020-1 (даље у тексту: пријава). 

  
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: 6/0-02-681/2020-4 
Датум: 24. новембар 2020. године 
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Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 
тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  
 
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 
које проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава потпуна 
и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 
51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину 
подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16). 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, 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. 
 
Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве је претежно активан у пословима трговине на велико и 
дистрибуције робе широке потрошње (дуванских производа, пића, производа кућне 
хемије, кондиторских и других прехрамбених производа), а својим принципалима 
пружа потпуне логистичке услуге на читавој територији Републике Србије. Друштво 
MERCATA VT не поседује сопствене робне марке нити заштићене робне знакове. 
Најзначајнији производни брендови чију дистрибуцију врши ово друштво су Imperial 
Tobacco SCG, Karelia, Monus, Unilever, Kent, Wilkinson Sword, Welton, Drinks Неll, 
Fruvita, Fructus, Violeta, Vocna dolina, Don kafa, Plazma и други. Друштво MERCATA 
VT поседује зависно друштво VELETABAK d.o.o. za trgovinu i usluge, са седиштем на 
адреси Selska cesta 90, Загреб, Република Хрватска, број регистрације 080923034. 
 
Подносилац пријаве на територији Републике Србије поседује четири дистрибутивна 
центра: 
 

1. Дистрибутивни центар Београд, на адреси Tpeћa Логистичка 10, Београд-Нови 
Бановци, 

2. Дистрибутивни центар Нови Сад, на адреси Професора Грчића 1 Б, Нови Сад, 
3. Дистрибутивни центар Ниш, на адреси Димитрија Туцовића 208, Ниш, и 
4. Дистрибутивни центар Чачак, на адреси Ибарски пут 8, Чачак-Прељина. 

 
Друштво MERCATA VT је раније пословало под називом VELETABAK D.O.O. NOVI 
SAD, а тренутно се налази под заједничком контролом друштава MPC Advisory doo 
Beograd (претходни назив „МЕRCATA DOO BEOGRAD“), са седиштем на адреси 
Булевар Михајла Пупина 6, Београд, матични број 07777663, и AUTORITAS 
INVESTMENTS DOO NOVI SAD, са седиштем на адреси Професора Грчића 1в, Нови 
Сад, матични број 20432730, која поседују по 40% удела у њему, док су мањински 
чланови овог друштва са уделима од по 10%, физичка лица Саша Глушац, са 
пребивалиштем у Новом Саду, и Александар Сератлић, са пребивалиштем  Београду 
(концентрација одобрена решењем Комисије број 6/0-02-062/2020-5 од 27. јануара 2020. 
године).  
 
Друштво MPC Advisory doo Beograd представља зависно друштво привредног друштва 
MPC HOLDING D.O.O. BEOGRAD, са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 6, 
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Нови Београд, матични број 07764855, чија је претежна регистрована делатност: 
консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем (шифра 
делатности: 7022) и налази се у његовом потпуном власништву. Друштво MPC 
HOLDING D.O.O. BEOGRAD је према наводима у пријави активно у пружању услуга 
логистичке подршке и дистрибуције робе широке потрошње купцима на велепродајном 
и малопродајном нивоу. Друштво MPC HOLDING D.O.O. BEOGRAD је у крајњем 
власништву друштва CENTURION VENTURE CAPITAL B.V., са седиштем на адреси 
Haaksbergweg 71, Аmsterdam, Холандија, број регистрације 24408394, које поседује 
80% удела и физичког лица Петра Матића, који поседује 20% удела у њему.  
Друштво AUTORITAS је према наводима у пријави основано са примарном наменом да 
економски помаже повезана друштва и обезбеђује њихово несметано функционисање. 
Претежна регистрована делатност овог друштва је „управљање економским субјектом“ 
(шифра делатности: 7010). Друштво AUTORITAS се налази у власништву физичких 
лица Велибора Ђуровића који поседује 50%, Ивице Вукелића који поседује 20% и Саше 
Глушца који поседује 30% удела у њему. 
 
Према наводима у пријави, друштво AUTORITAS поседује следећа зависна друштва: 
 

1. D.О.О. AGROTRADING NOVI SAD, са седиштем на адреси Темеринска 102, 
Нови Сад, Република Србија, матични број 20418753, претежна регистрована 
делатност: трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за 
животиње (шифра делатности: 4621), у ком поседује 66,66% удела, 

2. D.O.O. DŽERVIN NOVI SAD, са седиштем на адреси Професора Грчића 1В, 
Нови Сад, Република Србија, матични број 07148321, претежна регистрована 
делатност: гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа (шифра 
делатности: 0125), у ком поседује 100% удела,  

3. GymStar doo Novi Sad, са седиштем на адреси Професора Грчића 1В, Нови Сад, 
Република Србија, матични број 21337030, претежна регистрована делатност:  
делатност фитнес клубова (шифра делатности: 9313), у ком поседује 100% 
удела, 

4. CREMA GELATO & CAFFE DOO NOVI SAD, са седиштем на адреси Професора 
Грчића 1A, Нови Сад, Република Србија, матични број 21295078, претежна 
регистрована делатност: делатност ресторана и покретних угоститељских 
објеката (шифра делатности: 5610), у ком поседује 100% удела,  

5. INTEGRAL ENERGY INVEST DOO KOTOR, са седиштем на адреси Шкаљари 
ББ, Котор, Република Црна Гора, матични број 50493571, претежна 
регистрована делатност: хотели и сличан смештај (шифра делатности: 5510), у 
ком поседује 100% удела,  

6. CORNER MULTI GRUPA DOO NOVI SAD, са седиштем на адреси Професора 
Грчића 1В, Нови Сад, Република Србија, матични број 20847026, претежна 
регистрована делатност: управљање економским субјектом (шифра делатности: 
7010), у ком поседује 100% удела, 

7. CORNER KIOSK DOO NOVI SAD, са седиштем на адреси Професора Грчића 
1A, Нови Сад, Република Србија, матични број 20045523, претежна 
регистрована делатност: остала трговина на мало у неспецијализованим 
продавницама (шифра делатности: 4719), у ком друштво CORNER MULTI 
GRUPA DOO NOVI SAD поседује 50% удела, 

8. DOO IMPEL ZRENJANIN, са седиштем на адреси Жарка Зрењанина 53А, 
Зрењанин, Република Србија, матични број 08594864, претежна регистрована 
делатност: трговина на мало у неспецијализованим продавницама претежно 
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храном, пићима и дуваном (шифра делатности: 4711), у ком друштво CORNER 
MULTI GRUPA DOO NOVI SAD поседује 50% удела,  

9. PRESS KOLPORTER DOO NOVI SAD, са седиштем на адреси Професора 
Грчића 1В, Нови Сад, Република Србија, матични број 08772649, претежна 
регистрована делатност: остала трговина на мало изван продавница, тезги и 
пијаца, у ком друштво CORNER MULTI GRUPA DOO NOVI SAD поседује 
100% удела, и  

10. CORNER BULEVAR DOO NOVI SAD, са седиштем на адреси Професора 
Грчића 1A, Нови Сад, Република Србија, матични број 21341908, претежна 
регистрована делатност: трговина на мало у неспецијализованим продавницама 
претежно храном, пићима и дуваном (шифра делатности: 4711), у ком друштво 
CORNER MULTI GRUPA DOO NOVI SAD поседује 100% удела. 

 
Комисији је достављена листа друштава која посредством учешћа у њиховом 
власништву од стране физичких лица Велибора Ђуровића, Саше Глушца и Ивице 
Вукелића, представљају повезана лица друштва AUTORITAS. 
 
Предметном трансакцијом обухваћено је друштво ABV Distribucija d.o.o., са седиштем 
на адреси Аутопут за Загреб 18, Београд, матични број 21517208, претежна 
регистрована делатност: неспецијализована трговина на велико, шифра делатности: 
4690 (у даљем тексту: ABV Distribucija или циљно друштво). Према наводима у 
пријави, друштво ABV Distribucija d.o.o. је основано у новембру 2019. године и активно 
је у пословима трговине и дистрибуције робе широке потрошње која укључује пиће, 
производе кућне хемије, кондиторске и друге прехрамбене производе, а послове обавља 
под својим именом, а не у име и за рачун својих принципала. Најважнији добављачи 
циљног друштва су, према наводима подносиоца пријаве, Reckitt Benckiser (са 
брендовима: Finish, Airwick, Cillit, Vanish, Calgon), Hipp, Nestle Purina, Nestle CPW, 
Alpro и други.  
 
Друштво ABV Distribucija делатност обавља у својим следећим пословним јединицама: 
 
1. Дистрибутивни центар Београд, на адреси Трећа логистичка 10, Нови Бановци, 
2. Претоварни центар Нови Сад, на адреси Професора Грчића 1Б, Нови Сад, 
3. Претоварни центар Ниш, на адреси Булевар 12. фебруар 101, Ниш, и 
4. Претоварни центар Чачак, на адреси Булевар Танаска Рајића 123, Чачак. 
 
Циљно друштво се тренутно налази у потпуном власништву (100% удела) и под 
контролом друштва MPC HOLDING D.O.O. BEOGRAD. 
 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрацији, Комисији је достављен „Уговор“ који су 
дана 19. октобра 2020. године закључила друштва MPC HOLDING D.O.O. BEOGRAD и 
MERCATA VT, у вези са преносом 100% удела у циљном друштву са друштва MPC 
HOLDING D.O.O. BEOGRAD на друштво MERCATA VT и регулисања међусобних 
права, обавеза и одговорности уговорних страна вези са наведеним.  
 
Након спровођењем предметне концентрације циљно друштво ће бити под директном 
појединачном контролом подносиоца пријаве, а посредно под заједничком контролом 
друштава AUTORITAS и MERCATA VT која њега контролишу.  
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Услови за подношење пријаве 
 
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  
 
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу 
члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске 
извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним 
приходима учесника у концентрацији у свету и у Републици Србији у 2019. години 
проистиче да су ови приходи виши од прописаних износа остварених укупних 
годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 2) Закона, што значи да је постојала 
обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.  
 
Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 
 

Релевантно тржиште 
 

Релевантно тржиште производа 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/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.  
 
Узимајући у обзир да су основне и стварне делатности друштава MERCATA VT и  
ABV Distribucija увоз, велепродаја и дистрибуција робе широке потрошње 
(прехрамбених производа, производа кућне хемије, дуванских производа и пића), 
подносилац пријаве је предложио да се за потребе оцене ефеката предметне 
концентрације, релевантно тржиште производа дефинише као тржиште велепродаје и 
дистрибуције робе широке потрошње: хране, пића, кућне хемије и дувана, или опционо, 
а у складу са претходном праксом Комисије, као тржиште пружања услуга пословне 
логистике за робу широке потрошње.  
 
Према наводима у пријави портфолио производа који друштва MERCATA VT и  ABV 
Distribucija дистрибуирају на територији Републике Србије обухвата производе 
различите сврхе и намене (eng. FMCG-fast moving consumer goods). Тако је на пример 
друштво  MERCATA VT дистрибутер производа који припадају брендовима Monus, 
Unilever, Wilkinson Sward, Energizer, Kent, Welton, Karelia, Imperial Tobacco, ChipsWay, 
Villiger, Packom (Jake), Drinks Неll, Fruvita, Fructus, Hello, Vocna dolina, Violeta, Don 
kafa, Plazma, при чему се у портфолију производа које дистрибуира циљно друштво, 
такође налазе производи из свих сектора у оквиру предложеног релевантног тржишта 
производа, и то брендова Finish, Airwick, Cillit, Vanish, Calgon, Hipp, Nestle Purina, 
Nestle CPW, Alpro и други.  
 
Подносилац пријаве је истакао да на предложеном дефинисаном тржишту производа 
постоји потпуна супституција понуде и тражње, при чему учесници у концентрацији ни 
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на који начин не могу значајно утицати на тражњу за производима чију дистрибуцију 
односно пословну логистику врше. Наиме, на тражњу за наведеним производима од 
стране крајњих купаца готово искључиви утицај могу имати сами произвођачи под 
чијом је контролом изглед, укус, мирис, боја и презентација производа широке 
потрошње. Поред наведеног, на нивоу произвођача постоји изузетно динамична 
конкуренција и висок степен заменљивости производа у свакој од области којима 
припадају брендови и роба коју учесници у концентрацији дистрибуирају (алкохолно и 
безалкохолно пиће, кафа, дувански производи, производи кућне хемије итд.). 
Посматрано са стране понуде, предложено релевантно тржиште производа карактерише 
постојање великог броја учесника на тржишту (преко 20) који пружају услуге пословне 
логистике, а који имају људске, административне, логистичке и друге услове да у 
кратком року и без значајних трошкова понуде логистичке и дистрибутивне услуге 
постојећим принципалима учесника у концентрацији.  У прилог наведеном истакнута је 
и стална динамика овог тржишта у погледу друштава која пружају услуге дистрибуције 
и логистичке подршке, где принципал у кратком року може извршити пренос 
целокупног промета својих производа са једног на другог дистрибутера. 
 
Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, стварну 
делатност подносиоца пријаве и циљног друштва, као и своју претходну праксу (одлуке 
Комисије број 6/0-02343/2017-5 Neregelia Trading Limited-Montenomax,  број 6/0-02- 
614/2018-7 Tymarsia Holdings Limited-Restrampello Holdings Limited- Neregelia Trading 
Limited, број 6/0-02-740/2018-3 Neregelia Trading Limited-All Balcans Corporation и др.), 
Комисија је релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште пружања услуга 
пословне логистике. Концепт пословне логистике омогућава потпуну интеграцију 
пословних активности које се односе на дистрибуцију (велепродају) робе широке 
потрошње. Пословна логистика обухвата координацију активности које се односе на 
комуницирање у каналима дистрибуције, предвиђање тражње, контролу залиха, 
управљање робом, транспорт, складиштење, сервис купаца и друге. Тржиште пружања 
услуга пословне логистике може се додатно сегментирати на основу њених активности 
који се односе на: домаћи и/или међународни транспорт робе, врсту робе (прехрамбена, 
фармацеутска, техничка и др.), традиционалне логистичке услуге (шпедиција и 
организација транспорта) и друге. Имајућу у виду стварну делатност циљног друштва 
која обухвата дистрибуцију робе широке потрошње, као и ефекте предметне 
концентрације, Комисија сматра да у овом случају није потребно додатно сегментирати 
релевантно тржиште производа. 
 
За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 
тржиште у складу са својом надлежношћу дефинисала као територију Републике 
Србије.  
 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације Комисија је констатовала да су 
учесници у концентрацији присутни на дефинисаном релевантном тржишту производа 
у Србији. 
 
Користећи податке Статистичког годишњака Републике Србије, подносилац пријаве је 
проценио да је укупна вредност тржишта пружања услуга пословне логистике у 
Републици Србији у 2019. години износила око 5,45 милијарди евра.  
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Подносилац пријаве је истакао да је током текуће године дошло до промене његових 
чланова (о чему је већ било речи у претходном делу Образложења), што је од значаја, 
јер је у 2019. години пословао независно од друштва MPC Advisory doo Beograd, те се 
њихови остварени тржишни удели на дефинисаном релевантном тржишту производа у 
том периоду могу ценити искључиво одвојено. Наиме, након спровођења горе 
поменуте концентрације, дошло је до раскида неколико уговора о дистрибуцији из чега 
произилази да је стварни тржишни удео подносиоца пријаве у 2019. години мањи од 
простог збира тржишних удела наведених друштава у 2019. години. 
 
Према достављеним подацима, група друштава којој припада подносилац пријаве је у 
2019. години, на тржишту пружања услуга пословне логистике, остварила укупно око 
517,8 милиона евра прихода, са тржишним уделом (према том основу) од око 9,49% на 
овом тржишту. Циљно друштво је у 2019. години на дефинисаном релевантном 
тржишту производа у Републици Србији остварило приход од око 3,3 милиона евра, са 
тржишним уделом мањим од 0,01%. 
 
Подносилац пријаве је истакао да тржиште пружања услуга пословне логистике у 
Републици Србији карактерише изузетна дисперзија са значајно великим бројем 
учесника на њему и уситњеним прометом, као и присуство великог броја учесника на 
тржишту који су вертикално интегрисали своје пословање, тако да истовремено врше 
производњу, дистрибуцију, и чак и малопродају робе широке потрошње (на пример: 
Swisslion Group, Coca-Cola Hellenic Bottling Company, Pionir-Privredno društvo za 
proizvodnju čokolade, bombona i peciva, Marbo product и други). 
 
Као највеће конкуренте на тржишту пружања услуга пословне логистике у Републици 
Србији у 2019. години, подносилац пријаве је навео следећа друштва: Nelt, са 
тржишним уделом по основу вредности продаје од 12,2%, Centrosinergija са тржишним 
уделом по основу вредности продаје од 6,3%, Atlantic Brand са тржишним уделом по 
основу вредности продаје од 3,3% и Delta DMD са тржишним уделом по основу 
вредности продаје од 1,2%.  
 
На основу претходног, Комисија је констатовала да ће спровођењем предметне 
концентрације доћи до хоризонталних преклапања активности учесника у 
концентрацији на релевантном тржишту производа, које неће проузроковати значајно 
повећање тржишног удела подносиоца пријаве узимајући у обзир да ће се његов 
тржишни удео повећати за мање од 0,1 процентног поена.  
 
На основу података и информација из пријаве, Комисија је закључила да спровођење 
предметне концентрације неће довести до негативних вертикалних ефеката, кроз 
могућност затварања узводних и низводних тржишта у Републици Србији. 
 
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да је концентрација 
дозвољена у смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa 
 
Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. 
став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 
заштиту конкуренције, 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. 
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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 достављања 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, 
106/2015 и 95/2018).  
 
 

           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                    
                       Небојша Перић, с. р. 

 
 
 
 


