Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-03-727/2022-1
Датум: 24. октобар 2022. године

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 35. став 2. и члана
62. став 1. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13),
дана 24. октобра 2022. године, доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности против привредног друштва
ANANAS E-COMMERCE d.o.o. Beograd-Novi Beograd, са седиштем на адреси Владимира
Поповића 8А, Нови Београд, матични број 21625434, које заступа законски заступник,
директор Марко Царевић, ради испитивања концентрације која је спроведена иако није
одобрена у складу са Законом о заштити конкуренције, а која је, према основаној
претпоставци, настала стицањем контроле од стране наведеног привредног друштва над
привредним друштвом ВЕБСПОТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, са седиштем на адреси
Лермонтова бр. 3/6, Скопље, Северна Македонија, матични број 6457789, које заступа
законски заступник, генерални директор Невена Радовановић.
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.
III Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС“ и на интернет страни
Комисије за заштиту конкуренције.
О бра зл о же њ е
На основу јавно доступних података, Комисија за заштиту конкуренције (даље у
тексту: Комисија) дошла је до сазнања да је привредно друштво ANANAS E-COMMERCE
d.o.o. Beograd-Novi Beograd (даље у тексту: ANANAS), са седиштем на адреси Владимира
Поповића 8А, Нови Београд, матични број 21625434, које заступа законски заступник,
директор Марко Царевић, и чија је регистрована делатност „трговина на мало
посредством поште или преко интернета“ (шифра делатноси: 4791), стекло контролу над
привредним друштвом ВЕБСПОТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје (даље у тексту: ВЕБСПОТ),
са седиштем на адреси Лермонтова бр. 3/6, Скопље, Северна Македонија, матични број
6457789, које заступа законски заступник, генерални директор Невена Радовановић и чија
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је претежна регистрована делатност „посредовање у продаји разноврсних производа“
(шифра делатности 46.19).
Комисија је утврдила да је на званичној интернет презентацији привредног друштва
DELTA HOLDING DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Владимира Поповића 8А,
Нови Београд,1 и то путем саопштења за јавност („Ананас постао власник сајтова Grouper
и Paopao у Македонији“) од 19. октобра 2022. године, објављено да је Ананас купио од
компаније Payten 100% власништва у македонској компанији ВЕБСПОТ и на тај начин
постао власник брендова за онлајн куповину Grouper.mk и Paopao.mk. Нa мaкeдoнскoм
тржишту, Grouper.mk пoзнaт je пo бизнису прoдaje вaучeрa зa услугe, дoк нeдaвнo
лaнсирaни сajт Paopao.mk прeдстaвљa marketplace зa oнлajн купoвину прoизвoдa, како се
наводи у овом саопштењу. Даље се наводи да је Ананас део компаније Delta Holding и да
се бави онлајн трговином.
Увидом у податке Централног регистра Републике Северна Македонија, Комисија је
утврдила да је на основу уписа од 29. септембра 2022. године (деловодни број
35020220024072) извршена промена власника друштва ВЕБСПОТ, промена управе овог
друштва (односно директора) и руководиоца подружнице у Скопљу (која послује као
организатор путовања – туроператор), као и измена оснивачког акта (одлуке о оснивању)
друштва ВЕБСПОТ, и то на основу регистрационе пријаве од 22. септембра 2022. године.
Као једини власник друштва ВЕБСПОТ уписано је друштво ANANAS, а као директор
друштва и руководилац подружнице је уписана Невена Радовановић из Београда.2
Увидом у податке објављене на званичној интернет презентацији Комисије за
заштиту конкуренције Републике Северна Македонија,3 Комисија је утврдила је Комисији
за заштиту конкуренције у Македонији, дана 17. августа 2022. године пријављена
концентрација која се односи на стицање појединачне контроле од стране друштва
ANANAS над друштвом ВЕБСПОТ (предмет број 08-113/2022). У овом саопштењу се
наводи да је основна делатност друштва ANANAS продаја производа преко интернет
платформе за електронску трговину ANANAS, доступне на сајту https://ananas.rs/. Основна
пословна делатност ВЕБСПОТ је посредовање у малопродаји различитих производа и
услуга путем платформе за е-трговину (платформа за продају и промоцију послова)
Групер (Grouper), доступне на сајту https://grouper.mk/, као и на платформи за електронску
трговину Пао Пао, доступне на https://paopao.mk/. Друштво ВЕБСПОТ има и лиценцу „А“
за обављање туристичке делатности, која се користи како би ово друштво могло да
посредује преко своје платформе за електронско пословање у продаји туристичких
аранжмана у земљи и иностранству.
Група друштава која послују под контролом привредног друштва DELTA HOLDING
(DELTA група), поред тржишта Србије, послује и на бројним тржиштима земаља чланица
ЕУ, као и на тржиштима Швајцарске, Русије и Белорусије. DELTA група се бави аграрном
производњом, производњом хране, извозом, увозом, заступањем иностраних компанија,
дистрибуцијом робе широке потрошње, продајом аутомобила и хотелским пословањем,
развојем некретнина и развојем нових технологија. Ова група своје пословање реализује
кроз пет организационих целина: Delta Agrar, Delta Food Processing, Delta Real Estate, Delta
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Distribucija и Nove Tehnologije. Друштво ANANAS је део дивизије Nove Tehnologije
DELTA групе и обухваћено је консолидацијом у оквиру које се саставља консолидовани
финансијски извештај друштва DELTA HOLDING.
Сва привредна друштва која послују под контролом друштва DELTA HOLDING,
односно која чине DELTA групу, сматрају се једним учесником на тржишту, у смислу
члана 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, даље
у тексту: Закон).
Сходно наведеном, може се основано претпоставити да је дошло до промене
вршиоца контроле над друштвом ВЕБСПОТ, односно да предметна трансакција
представља концентрацију која је спроведена без одобрења Комисије, а која је настала
стицањем појединачне контроле од стране друштва ANANAS над друштвом ВЕБСПОТ, у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
Увидом у консолидовани финансијски извештај друштва DELTA HOLDING за 2021.
годину (објављеном на интернет страници Агенције за привредне регистре), Комисија је
утврђивала укупне приходе које су у Републици Србији у обрачунској 2021. години, као
претходној обрачунској години у смислу Закона, односно обрачунској години која
претходи години стицања контроле, остварила привредна друштва у оквиру DELTA групе.
Приликом оцене постојања обавезе пријаве предметне концентрације, Комисија је
закључила да је укупан годишњи приход DELTA групе (којој припада друштво ANANAS)
остварен на светском тржишту у претходној обрачунској години већи од 100 милиона, при
чему је приход ове групе на тржишту Републике Србије већи од 10 милиона евра у истом
периоду.
На основу свега наведеног, Комисија је основано претпоставила да су испуњени
услови из члана 61. Закона који се односе на укупне годишње приходе учесника у
концентрацији, те да је друштво ANANAS имало обавезу да пријави концентрацију која је
настала стицањем 100% удела у друштву ВЕБСПОТ, тј. контроле над овим друштвом.
Комисија је провером сопствених евиденција утврдила да јој наведена
концентрација, до дана доношења овог закључка, није пријављена ради испитивања у
складу са Законом.
У предметном поступку, Комисија ће спровести све потребне радње, утврдити
чињенично стање и испитати да ли је у конкретном случају поступљено супротно
одредбама члана 61. и 63. Закона, као и дозвољеност ове концентрације у складу са
чланом 19. Закона, којим је прописано да су концентрације учесника на тржишту
дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на
тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или
спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја. Комисија ће у
поступку предузети све потребне доказне радње у циљу правилног утврђивања
чињеничног стања у складу са Законом, укључујући и битне чињенице, доказе и остале
елементе на којима ће засновати своју одлуку у погледу евентуалног одређивања мере
заштите конкуренције, односно друге мере у складу са Законом.
У складу са чланом 68. став 1. тачка 4. Закона, учеснику на тржишту одређује се
мера заштите конкуренције, у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини највише
10% од укупног годишњег прихода, оствареног на територији Републике Србије и
обрачунатог у складу са чланом 7. Закона, ако спроведе концентрацију супротно обавези
прекида у смислу члана 64. Закона, односно за коју није издато одобрење за спровођење
концентрације у смислу члана 65. Закона. У складу са чланом 67. Закона, ако Комисија
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утврди да је спроведена концентрација за коју није издато одобрење, може донети решење
којим ће учесницима у концентрацији изрећи мере потребне за успостављање или очување
конкуренције на релевантном тржишту (мере деконцентрације) и то наложити учесницима
да изврше поделу привредног друштва, отуђе акције или уделе, раскину уговор или
изврше друге радње у циљу успостављања стања пре спровођења концентрације.
Одредбом члана 35. Закона прописано је да Комисија покреће поступак испитивања
повреде конкуренције по службеној дужности, када на основу достављених иницијатива,
информација и других расположивих података, основано претпостави постојање повреде
конкуренције, као и у случају испитивања концентрације у смислу члана 62. Закона.
Члан 62. став 1. Закона предвиђа да Комисија може, по сазнању за спроведену
концентрацију, спровести испитивање концентрације 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, као и у случају друге концентрације која није одобрена у складу са
Законом.
На основу члана 35. став 1. и члана 62. став 1. Закона одлучено је као у ставу I
диспозитива овог закључка.
На основу члана 35. став 2. Закона одлучено је као у ставу II диспозитива овог
закључка.
На основу члана 40. став 1. Закона одлучено је као у ставу III диспозитива овог
закључка.

Упутство о правном средству:
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, али се исти може оспоравати у
управном спору покренутом тужбом Управном суду против коначне одлуке Комисије у
овој управној ствари.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Небојша Перић, с.р.
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