
                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 6/0-02-751/2021-1, коју je дана 10. новембра 2021. године 
поднелo Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge NELT CO. d.o.o. Dobanovci, са 
седиштем на адреси Маршала Тита бр. 226б, Добановци, Република Србија, преко 

пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, Моравчевић, Војновић и партнери АОД, 

Булевар војводе Бојовића бр. 6-8, Београд, дана 16. децембра 2021. године, доноси 

следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране Preduzećа za spoljnu i unutrašnju 

trgovinu i usluge NELT CO. d.o.o. Dobanovci, са седиштем на адреси Маршала Тита бр. 

226б, Добановци, Република Србија, матични број 17304712, над привредним 

друштвом Fabrikа dеčје hrane d.o.o., са седиштем на адреси Маршала Тита бр. 206, 

Добановци, Република Србија, матични број 21212270, стицањем удела. 
 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i 

usluge NELT CO. d.o.o. Dobanovci, дана 22. новембра 2021. године, уплатио износ од 

XXX динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном 

износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
 

Образложење 

 

Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu i usluge NELT CO. d.o.o. Dobanovci, са 
седиштем на адреси Маршала Тита бр. 226б, Добановци, Република Србија, матични 

број 17304712 (у даљем тексту: NELT или подносилац пријаве), поднело је дана 10. 

новембра 2021. године, преко пуномоћника адвоката, пријаву концентрације која је 
заведена под бројем 6/0-02-751/2021-1 (даље у тексту: пријава). Подносилац пријаве је 
предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији је достављена и 

допуна пријаве 25. новембра 2021. године. 
 

  
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: 6/0-02-751/2021-5 

Датум: 16. децембар 2021. године 
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Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, 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 
05/16). 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 ће о овом захтеву 

одлучити посебним закључком о заштити података. 
 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве је активан у дистрибуцији робе широке потрошње, дуванских и 

фармацеутских производа, као и у пружању логистичких услуга и услуга „trade“ 

маркетинга. Друштво NELT послује у оквиру истоимене групе друштава (у даљем 

тексту: NELT група), којом као крајње матично друштво управља друштво Neregelia 

Trading Limited, са седиштем на адреси Griva Digeni, Panayides building, 3030 Лимасол, 

Кипар, регистрациони број НЕ 95511.  

 

NELT група је претежно активна у области дистрибуције робе широке потрошње, као и 

у пружању других услуга, као што су дистрибуција фармацеутских производа, услуге 
царинског посредовања и шпедиције, и производња месних прерађевина. Према 
наводима у пријави, ову групу друштава чини укупно [...] друштава која послују у 11 

држава југоисточне Европе и подсахарске Африке. Неки од робних брендова које 
дистрибуира ова група друштава су: Procter&Gamblе, Neoplanta, Dr. Oetker, Jacobs, 

Mars, Reckitt Benckiser и Johnson & Johnson. 

 

Поред подносиоца пријаве, NELT група у Републици Србији поседује и следећа 
зависна регистрована друштва: 

1. Društvo za preradu obnovljivih izvora energije Nelo Energy d.o.o. Dobanovci, са 
седиштем на адреси Маршала Тита бр. 206, Добановци, матични број 20653787, 

претежна регистрована делатност: производња електричне енергије, које 
тренутно није активно, а основано је, према наводима у пријави, за потребе 
формирања документације за изградњу малих хидроелектрана, 

2. Neoplanta Industrija Mesa d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Приморска бр. 

90, Нови Сад, матични број 08142289, претежна регистрована делатност: 
прерада и конзервисање меса, које је активно у производњи месних производа 
робних брендова Pipi i Gudi, Patelina, Prego, Neoplanta Delikates, Moja Neoplanta 

и др., 

3. Društvo sa ograničenom odgovornošću Banim Reklame Ratina, са седиштем на 
адреси Владислава Маржика бр. 9, Ратина, матични број 20356707, претежна 
регистрована делатност: обрада и превлачење метала, које је активно у области 

сито, офсет и штампе великих формата, као и у пружању услуга спољашњег и 

унутрашњег брендирања објеката и брендирања возила, 
4. Društvo sa ograničenom odgovornošću za skladištenje robe Javna skladišta Subotica, 

са седиштем на адреси Тук угарнице бб, Суботица, матични број 08049424, 

претежна регистрована делатност: складиштење, које је активно у пружању 
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услуга складиштења свих врста царинске и нецаринске робе (осим лако 

запаљивих течности и експлозивних материја) у амбијенталне магацине и 

магацине у температурним режимима у НАССР систему, услуга манипулације 
робом, шпедиције, издавања магацинског и канцеларијског простора, услуга 
рада виљушкара ван круга фирме, као и услуга паркиралишта за теретна возила, 
и 

5. ČENEJ Agrar d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Салаш 217, Ченеј, матични 

број 21306622, претежна регистрована делатност: гајење жита (осим пиринча), 
легуминоза и уљарица, а поред тога је регистровано и за гајење noвpћa, бостана 
и кртоластих биљака, гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака, 
гајење грожђа, гајење јабучастог и коштичавог воћа, гајење осталог дрвенастог, 
жбунастог и језграстог воћа, гајење уљних плодова, гајење зачинског, 
ароматичног и лековитог биља, узгој свиња и осталу прераду и конзервисање 
воћа и noвpћa. 

 

Сва друштва која припадају NELT групи друштава, у смислу члана 5. Закона, 
представљају једног учесника на тржишту. 

 

Предметном трансакцијом обухваћена је Fabrikа dеčје hrane d.o.o., са седиштем на 
адреси Маршала Тита бр. 206, Добановци, Република Србија, матични број 21212270 (у 

даљем тексту: циљно друштво или FDH). Циљно друштво је активно у производњи и 

велепродаји дечије хране следећих категорија: каше од поврћа, воћа и меса, суве и 

течне житне каше и сокови од воћа и поврћа, и то под сопственим брендовима Nutrino 

и Nutrino LAB. Производи циљног друштва су претежно намењени за исхрану одојчади 

и деце узраста до три године, с тим што су одређени производи (воћни сокови 

појединачног паковања од 200мл, воћне каше и каше са воћем и поврћем појединачног 
паковања од 200г) овог друштва усмерени и на шири круг купаца који обухвата и 

старију децу и одрасле.  
 

Друштво FDH поседује једно зависно друштво које, према наводима у пријави, још 

увек није отпочело са обављањем пословне делатности и које је такође обухваћено 

предметном трансакцијом, и то друштво Baby Food Factory d.o.o. Zagreb, са седиштем 

на адреси Селска цеста 90А, Загреб, Хрватска, матични број 05074606. Циљно друштво 

се тренутно налази под контролом и у потпуном власништву друштва Charnesco 

Services Limited, са седиштем на адреси Arch. Makariou III, 276 LARA COURT, 

Лимасол, Кипар. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављено Писмо о 

намерама закључено 11. новембра 2021. године, [...]. Намера учесника у концентрацији 

је стицање искључиве контроле подносиоца пријаве над циљним друштвом [...]. Након 

спровођења предметне концентрације циљно друштво ће, укључујући његово зависно 

друштво, бити под појединачном контролом подносиоца пријаве. 
 

 

Испуњеност услова 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 
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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 који су учесници у концентрацији 

остварили у свету и у Републици Србији, проистиче да су ови приходи виши од 

прописаних износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што 

значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је 
поднета у складу са одредбама члана 63. став 2. 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.  
 

Подносилац пријаве је, узимајући у обзир примарну активност циљног друштва која 
обухвата производњу хране за одојчад и малу децу узраста до три године, као и 

чињеницу да подносилац пријаве није активан у производњи дечије хране, те да нема 
хоризонталних преклапања између активности учесника у концентрацији, предложио 

да се у конкретном случају као релевантно тржиште производа дефинише као тржиште 
производње хране за бебе, без потребе за даљом сегментацијом овог тржишта на 
посебне производе.  
 

О активностима групе друштава којој припада подносилац пријаве и циљног друштва 
било је речи у претходном делу овог образложења. 
 

Подносилац пријаве је указао на претходну праксу Европске комисије која је у својим 

претходним одлукама тржиште хране за бебе посматрала одвојено од тржишта хране за 
одрасле. Према наводима подносиоца пријаве, тржиште хране за бебе се може 
сегментирати на следећа тржишта: (i) тржиште оброка - каша за бебе, (ii) тржиште 
цереалија за бебе, (iii) тржиште сокова за бебе, (iv) тржиште ужина за бебе (baby 

snacks), (v) тржиште млека за бебе, при чему се и наведена тржишта могу даље 
сегментирати. Примера ради, тржиште млека за бебе даље може сегментирати на млека 
за одојчад и млека која подржавају раст детета.  
 

Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа 
производа, а нарочито активности циљног друштва, Комисија је за потребе оцене 
ефеката предметне концентрације, релевантно тржиште производа дефинисала као 

тржиште производње и велепродаје хране за бебе. Комисија сматра да у конкретном 

случају ужа сегментација овог релевантног тржишта производа није неопходна, с 
обзиром на то да другачија одлука није од утицаја на оцену дозвољености 

концентрације.   
Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са 
чланом 2. Закона. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 
подносилац пријаве у Републици Србији није активан у производњи и велепродаји 

хране за бебе. Према наводима у пријави, подносилац пријави у Републици Србији 

врши дистрибуцију дечје хране робног бренда Nestle, и то млечних формула и дезерта 
које циљно друштво не производи.  

 

Комисији су достављени подаци о дефинисаном релевантном тржишту производа у 

Републици Србији који се заснивају на пројекцијама друштва Nielsen, којима су као 

релевантни производи обухваћени оброци за бебе (каше и пиреи), цереалије за бебе 
(суве и течне житне каше) и сокови за бебе. У складу са наведеним подацима укупна 
величина релевантног тржишта производа у Републици Србији је вредносно 

посматрано, у 2020. години, износила око [...] евра, при чему је циљно друштво имало 

тржишни удео од око /20-30/% на овом тржишту. Као највећи конкуренти циљног 
друштва, наведена су следећа друштва: Swisslion-Takovo са тржишним уделом од око 

/20-30/%,  Podravka са тржишним уделом од око /10-20/% и Fructal са тржишним 

уделом од око /10-20/%. 

 

Према наводима у пријави, [...]. Спровођење предметне концентрације ће, према 
проценама подносиоца пријаве, омогућити [...]. 

 

На основу наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне 
концентрације неће довести до хоризонталних преклапања активности учесника у 

концентрацији на релевантном тржишту и да конкуренција на овом тржишту неће бити 

нарушена. 
 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 
чл. 19. Закона. Из тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  
  

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. 
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.  

 


