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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“, број 49/11), одлучујући по 

пријави концентрације број 6/0-02-219/2021-1, коју је 15. јануара 2021. године, поднело 

привредно друштво TRG Emerging Europe Private Equity Fund SCSp, са седиштем на 

адреси 12E, rue Guillaume Kroll L-1882, Luksemburg, преко пуномоћника адвоката 

Дарије Огњеновић, из адвокатске канцеларије ”Прица и партнери о.д. адвокати”, 

Ресавска 31, Београд, дана 26. фебруара 2021. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје успостављањем заједничке контроле од стране привредног друштва TRG 

Emerging Europe Private Equity Fund SCSp, са седиштем на адреси 12E, rue Guillaume 

Kroll L-1882, Luksemburg, матични број В237853, над привредним друштвом МyFamily 

S.r.l., са седиштем на адреси Strada Solero no. 1A, Valenza (Alessandria), Италија, 

матични број 02398620068, куповином 32,47% удела, коју ће вршити заједно са 

осталим члановима овог друштва. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 21. јануара 2021. године уплатио 

XXX и дана 22. јануара 2021. године XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, 

што укупно одговара прописаном износу за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво TRG Emerging Europe Private Equity Fund SCSp, са седиштем на 

адреси 12E, rue Guillaume Kroll L-1882, Luksemburg, матични број В237853, (у даљем 

тексту: TRG или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија), дана 15. јануара 2021. године, преко пуномоћника адвоката 

Дарије Огњеновић, из адвокатске канцеларије ”Прица и партнери о.д. адвокати”, 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-219/2021-7 

Датум: 26. фебруар 2021. године 
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Ресавска 31, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-219/2021-1. Допуне пријаве су 

поднете 20. и 21. јануара 2021. године и 1. фебруара 2021. 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, друштво TRG Emerging Europe Private Equity Fund SCSp, је 

друштво основано у Луксембургу, у форми партнерства са ограниченом одговорношћу. 

Подносилац је део групе друштава познате под називом The Rohatyn група и 

специјализован је за управљање имовином која се фокусира искључиво на улагање у 

тржишта у развоју. TRG-ов портфолио обухвата неколико инвестиција у друштва која 

послују у разним земљама и секторима.  

 

Подносилац пријаве у предметној трансакцији учествује преко свог зависног друштва 

TRG EEF Pets One, S.a.r.l (у даљем тексту: TRG Pets), са седиштем на адреси Rue de la 

Poste 20, L-2346 Луксембург, које је директни стицалац у предложеној трансакцији. 

TRG Pets је друштво специјалне намене, основано искључиво за потребе спровођења 

предложене трансакције. Оно је директно зависно друштво подносиоца пријаве. 

 

У Републици Србији подносилац пријаве је присутан преко друштва Pet Network SRB 

d.o.o, са седиштем на адреси Булевар Милутина Миланковића 1в, Београд, матични 

број 20205539. Претежна регистрована делатност овог друштва је трговина на мало 

цвећем, биљкама, семенима, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне 

љубимце у специјализованим продавницама (шифра: 4776). Pet Network SRB d.o.o. је 

део Pet Network групе, која је активна у Србији, Хрватској, Румунији, Словенији и 

Бугарској. Pet Network SRB се бави продајом разних производа за кућне љубимце под 

бредном „Pet Centar“. [...] 

 

Циљно друштво у предметној трансакцији је МyFamily S.r.l., са седиштем на адреси 

Strada Solero no. 1A, Valenza (Alessandria), Италија, матични број 02398620068 (у 

даљем тексту: МyFamily или циљно друштво). МyFamily је друштво основано 2010. 

године у Италији и специјализовано је за производњу прилагођених, ручно рађених 

адресара/идентификационих плочица за кућне љубимце, уз могућност брзог 

прилагођавања сваке плочице директно на продајном месту помоћу сопствених 

машина за гравирање. Поред идентификационих плочица, циљно друштво производи и 

огрлице и повоце. Такође, доступни су и производи за власнике кућних љубимаца, 

попут привезака за кључеве. 
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Циљно друштво има једно зависно друштво у Сједињеним Америчким Државама – 

MyFamily USA inc., док у  Републици Србији нема зависних друштава или 

представништва. Међутим, циљно друштво је посредно повезано са тржиштем у 

Србији, с обзиром на то да је зависно друштво подносиоца пријаве у Србији – Pet 

Network SRB његов директан купац, односно увозник опреме за кућне љубимце у 

Србији, при чему је тај увоз занемарљив.  

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предложена трансакција се односи на стицање 32,47% удела у циљном друштву од 

стране подносиоца пријаве, путем друштва посебне намене TRG Pets, стицањем дела 

удела од сваког од његових тренутних чланова – физичког лица Alessandro Borgese, 

друштва 035 Investimenti S.p.A, физичких лица Alberto Trevisio, Polissena Avogadro di 

Cerrione Trotti Bentivoglio и Ivano Miccolis (продавци), као и улагања новог капитала у 

циљно друштво. 

 

По окончању предложене трансакције, физичко лице Alessandro Borgese (33,43%), 

друштво TRG Pets (32,47%) и друштво 035 Investimenti S.p.A (29,93%), биће већински 

чланови циљног друштва (Већински чланови). Иако ће сваки од њих имати мање од 

контролног удела у циљном друштву, сваком од њих су додељена посебна права према 

новом Статуту који ће бити усвојен приликом затварања трансакције. Према Статуту, 

Већинским члановима се дају посебна права у управљању циљним друштвом. 

Одређене одлуке могу се донети само ако сваки од Већинских чланова гласа за исте, 

што значи да ће имати право вета када су у питању следеће одлуке: (i) измене и допуне 

оснивачког акта/статута; (ii) обављање радњи које подразумевају суштинску промену 

предмета пословања друштва или важну измену права чланова, као и преузимање 

учешћа од којих произлази неограничена одговорност за обавезе зависног друштва; 

(iii) превремени престанак или ликвидација друштва, именовање и опозив 

ликвидатора; (iv) повећање или смањење капитала друштва или друге акције у вези са 

капиталом (укључујући издавање финансијских инструмената као што су обвезнице, 

чак и конвертибилне, и/или партиципативних финансијских инструмената, итд); (v) 

одобравање финансијских извештаја друштва; (vi) исплата дивиденде или других 

расподела по било ком основу или било ком члану; (vii) измена природе пословне 

делатности друштва или покретање нових делатности; (viii) котирање друштва на 

регулисаном тржишту; (ix) трансформација, спајање, подела циљног друштва, као и 

спајање других друштава са њим. 

 

Према Инвестиционом уговору (потписаном 31. децембра 2020. године од стране 

друштва TRG Pets и тренутних власника циљног друштва) и Статуту, који су 

достављени као акт о концентрацији, сваки Већински члан ће именовати једнак број 

чланова одбора директора. Поред тога, сваки од њих има право да опозове 

финансијског директора у било ком тренутку, започињањем договореног поступка 

избора, и, у том случају, сваки Већински члан обезбедиће да њихови директори одобре 

опозив финансијског директора. 

 

[...] Сходно наведеном, подносилац пријаве ће стећи заједничку контролу над циљним 

друштвом, коју ће вршити са осталим члановима циљног друштва. 
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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 поднета у складу са чланом 63. став 1. 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).  

 

Подносилац пријаве сматра да за потребе ове пријаве није неопходно коначно 

дефинисати релевантно тржиште производа, јер предложена трансакција неће имати 

утицаја на конкуренцију у Републици Србији. Међутим, ради потпуности пријаве, а 

имајући у виду активности страна у предложеној трансакцији, подносилац пријаве 

наводи да се релевантно тржиште у предметној трансакцији може дефинисати као 

тржиште за трговину опремом за кућне љубимце. 

 

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 првенствено имала у виду активности 

циљног друштва, као и праксу Комисије и Европске комисије. Комисија је на тај начин 

делимично уважила предлог подносиоца пријаве, и релевантно тржиште производа 

одредила као тржиште велепродаје опреме за кућне љубимце. Циљно друштво се не 

бави продајом ове опреме у малопродајним објектима у Србији, као ни велепродајом у 

Србији, [...] 

 

Pet Network SRB се снабдева директним увозом од међународних добављача, али и од 

локалних добављача/дитрубутера. Pet Network SRB продаје своје производе на мало, 

односно бави се малопродајом, у (физичким) продавницама, посебно продајом 

производа за кућне љубимце под брендом „Pet Centar“. Pet Network SRB има и 

доступну интернет продавницу која доставу производа врши на националном нивоу. 

Производи који се поруче преко интернет продавнице се достављају купцима преко 

локалних курирских служби. 

 

Тржиште опреме за кућне љубимце је део ширег тржишта производа за негу кућних 

љубимаца, које укључује храну за кућне љубимце, производе за хигијену, играчке за 

кућне љубимце, опрему за кућне љубимце, дијететске суплементе за кућне љубимце и 

медицинске производе за кућне љубимце. Имајући у виду да већина продаваца на мало 

продаје више врста производа за негу кућних љубимаца, сваки од подсегмената може 

бити посматран као део овог ширег тржишта производа за негу кућних љубимаца. 

 

Тржиште производа за негу кућних љубимаца може се разврстати нпр. на основу (i) 

врсте производа, или (ii) врсте кућних љубимаца. 
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(i) Глобално тржиште производа за негу кућних љубимаца класификовано је на основу 

врсте производа на: храну за кућне љубимце, фармацеутске производе за кућне 

љубимце (дијететске и медицинске) и опрему за кућне љубимце. Релевантно тржиште 

опреме за кућне љубимце састоји се од: 

- Торби и кућица за кућне љубимце, што укључује транспортере, ограде, 

путничке и аутомобилске транспортере, колица за кућне љубимце и бицикле, 

као и заштитну барикаду за кућне љубимце како би их држали даље од 

опасности; 

- Играчки  и предмета за окупирање пажње љубимаца, што укључује мекане 

играчке, производе за жвакање, дозер за посластице, играчке, плишане играчке, 

интерактивне играчке, гребалице и друге играчке које окупирају пажњу кућног 

љубимца; 

- Адресара/идентификационих плочица, огрлица, поводаца, амова, ланаца, 

давилица, огрлица за обуку и bluetooth огрлица, огрлица за вучу, е-огрлица, 

флекси поводаца, каблова итд; 

- Опреме за спавање, јастука, кревета, јастучића за грејање, креветића, 

наткривених кревета, ортопедских кревета и јастучића за узгајивачнице; 

- Хранилица, здела, повишених хранилица, е-хранилица и напојница, путних 

хранилица, јединица за складиштење хране, итд; 

- Моде и одеће за кућне љубимце, додатака за кућне љубимце и украсне одеће; 

- Канте за отпад, тоалета за кућне љубимце, аутоматизованих кутија за отпад, 

система/септичких јама за кућне љубимце, кесица за отпад, система за отпад за 

вишекратну употребу, итд; 

- Производа за хигијену кућних љубимаца. 

 

(ii) По типу кућних љубимаца, кућни љубимци су разврстани на псе, мачке и други. 

 

Подносилац пријаве наводи да према пракси Европске комисије, питање да ли 

категорија опреме за кућне љубимце (која обухвата широк скуп производа) представља 

једно или неколико засебних тржишта производа, може се оставити отвореним из 

разлога што готово сви трговци уз опрему за кућне љубимце продају и друге производе 

за негу кућних љубимаца, нарочито храну за кућне љубимце, те је стога тешко 

определити приход који се остварује искључиво на основу продаје опреме за кућне 

љубимце или било које друге уже категорије производа за кућне љубимце.  

 

Када је у питању дефиниција релевантног географског тржишта, подносилац пријаве је 

предложио да се оно дефинише на националном нивоу, као тржиште Републике 

Србије. Комисија је прихватила овакав предлог подносиоца пријаве, што је у складу са 

њеним законским надлежностима да ефекте предложених концентрација процењује на 

територији Републике Србије. 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је, на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да 

концентрација неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту у Србији, јер се 

циљно друштво не сматра учесником на тржишту велепродаје у Србији, односно не 

послује на овако дефинисаном тржишту. У пријави су дате процене за 2019. годину, с 

обзиром на то да још увек нису доступни подаци за 2020. годину. 
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Циљно друштво се бави извозом опреме за кућне љубимце, а једини купац из Србије 

који је те производе увезао у Србију јесте друштво Pet Network SRB, које се у Србији 

не бави велепродајом опреме за кућне љубимце. Из свега наведеног се може закључити 

да предложена трансакција неће резултирати повећањем тржишног удела подносиоца 

на тржишту опреме за кућне љубимце у Србији.  

 

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, 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 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 и 106/2015). 

 

            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

  

                        

                                                                                                    Небојша Перић с.р. 

 

 


