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Р е п у б л и к а  С р б и ја 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

         Број: 6/0-02-209/2011-6 

  Датум: 13. aприл 2011. године 

Београд 

 

 

На основу члана 35 став 2 и члана 62 став 2 Закона о заштити конкуренције 

(„Сл. гласник РС“, бр. 51/2009) и одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције 

од 7. априла 2011. године, председник Комисије за заштиту конкуренције дана 13. 

априла 2011. године, донео је следећи 

 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

 

I НАСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности покренут на 

основу пријаве концентрације друштва Delhaize „The Lion“ Nederland B.V., са 

седиштем у Roterdamu, на адреси Martninus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, Краљевина 

Холандија, кога заступа пуномоћник Миланa Јевић, адвокат из адвокатске фирме 

CMS Reich-Rohrwig Hasche Sigle d.o.o. Beograd, која настаје стицањем од стране 

подносиоца Пријаве 100% удела друштва „Delta Мaxi“ d.o.o. Beograd, са седиштем 

на адреси Таковска бр. 49, Београд, Република Србија, ради испитивања да ли 

намеравана концентрација испуњава услове дозвољености у смислу члана 19 

Закона о заштити конкуренције, односно да ли би се њеним спровођењем 

ограничила, нарушила или спречила конкурениција на тржишту Републике Србије 

или његовом делу, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или 

спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја. 

 

II ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА која располажу подацима, исправама 

или другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању 

релевантног чињеничног стања у овом поступку да исте неодложно доставе 

Комисији за заштиту конкуренције на адресу Кнегиње Зорке бр. 7, Београд. 

 

III УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА подносиoцу Пријаве концентрације - 

друштву Delhaize „The Lion“ Nederland B.V., са седиштем у Roterdamu, на адреси 

Martninus Nijhofflaan 2, 2624 ES Delft, Краљевина Холандија да уплати накнаду 

предвиђену у члану 2 тачка 9 Тарифника у износу од 4.000.000,00 (словима: 
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четиримилиона) динара, с тим што се у њу урачунава већ уплаћени износ након 

подношења Пријаве и НАЛАЖЕ СЕ подносиoцу Пријаве да преостали износ 

обавезе у висини од 2.000.000,00 (словима: двамилиона) динара уплати на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор, број 840-880668-

16 са позивом на број 6/0-02-209/2011 или његову одговарајућу девизну 

противвредност на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код 

Народне банке Србије број 500100-100128977, ибан број RS35908500100012897798 

по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, у року од 3 (словима: три) 

дана од дана пријема закључка. Одмах по уплати преосталог износа накнаде 

подносилац Пријаве концентрације је дужан да Комисији за заштиту конкуренције 

достави доказ о извршеној уплати. 

 

IV Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС” и на 

интернет страни Комисије за заштиту конкуренције. 

 

 

Образложење 

 

 

Друштво Delhaize „The Lion“ Nederland B.V., приватно друштво са 

ограниченом одговорношћу основано у складу са законима Краљевине Холандије, 

са седиштем у Roterdamu, (у даљем тексту: подносилац Пријаве) поднело је у року 

дефинисаном у члану 63 Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон) 

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

концентрације која настаје стицањем од стране подносиоца Пријаве 100% удела 

друштва „Delta Мaxi“ d.o.o. Beograd (у даљем тексту: Пријава) преко пуномоћника, 

адвоката Милане Јевић из адвокатске фирме CMS Reich-Rohrwig Hasche Sigle d.o.o. 

Beograd. Подносилац Пријаве је холдинг друштво које непосредно не обавља 

предметне малопродајне пословне активности у даљем тексту специфициране и 

оно је 100% зависно друштво белгијског друштва Delhaize Brothers and Co. „The 

Lion“ (Delhaize Group), приватног друштва са ограниченом одговорношћу 

основаног у складу са законима Краљевине Белгије, са седиштем у Briselu, које 

представља матично друштво целокупне Delhaize групе (у даљем тексту: Delhaize 

Група). Основна делатност Delhaize Групе јесте трговина на мало у 

неспецијализованим, претежно прехрамбеним продавницама. Овом делатношћу 

Delhaize Група се бави преко 140 година и поседује бројне продајне објекте у 

Европи, САД и Азији. 

Предметна Пријава број: 6/0-02-209/2011-1 поднета Комисији 9. марта 2011. 

године, допуњена је поднесцима број: 6/0-02-209/2011-3 и 6/0-02-209/2011-4 

поднетим 15. марта 2011. године и 6/0-02-209/2011-5 од 1. априла 2011. године, 

који исту још увек не чине потпуно комплетном и усаглашеном у односу на 

чланове 2, 3 и 4 Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације 

(„Сл. гласник РС“, бр. 89/2009). 

Предметна концентрација се заснива на Уговору о трансакцији који је 

закључен 2. марта 2011. године и има за предмет стицање директне контроле над 

друштвом „Delta Мaxi“ d.o.o. Beograd од стране подносиоца Пријаве, који 
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истовремено у Републици Србији стиче и индиректну контролу над следећим 

друштвима: C Market a.d. Beograd, Pekabeta a.d. Beograd, Primer C a.d. Beograd, TP 

Srbija a.d. Kragujevac, Zvezdara a.d. Beograd, Bel Investment Property d.o.o. Beograd, 

TP Stadel d.o.o. Kragujevac (у даљем тексту сва друштва над којима се стиче 

директна и индиректна контрола: „Циљна група друштава“). Подносилац Пријаве и 

„Циљна група друштава“ сматрају се учесницима у предметној концентрацији. 

Подносилац Пријаве је приликом одређивања релевантног тржишта 

производа за ову концентрацију, а заснивајући исто на реалности да ни он, као ни 

Delhaize Група којој припада, до сада нема никакав облик присутности (ни 

директне, ни индиректне) на тржишту Републике Србије, не обавља ниједну 

делатност, нити има икакве приходе од обављања било каквих делатности у 

Републици Србији, узео у обзир претежну делатност Delhaize Групе (трговина на 

мало у неспецијализованим, претежно прехрамбеним продавницама) као и 

претежну делатност под шифром: 4711 – трговина на мало у неспецијализованим 

продавницама, претежно храном, пићима и дуваном коју имају следећа друштва из 

„Циљне групе друштава“: „Delta Мaxi“, „C Market“, „Pekabeta“ и „TP Stadel“.  

У вези са наведеним, подносилац Пријаве је релевантно тржиште дефинисао 

као малопродају прехрамбене робе и робе широке потрошње (претежно хране, пића 

и дувана) које су намењене за дневно и повремено снабдевање домаћинства у 

неспецијализованим продајним објектима као што су самоуслуге, супермаркети, 

хипермаркети и дисконти на територији града Београда. Као шире релевантно 

географско тржиште предложио је територију Републике Србије. 

Користећи званичне информације из дописа Републичког завода за 

статистику Републике Србије од 14. октобра 2010. године упућеног „Delta Мaxi-ju“ 

који садржи податке о трговини на мало за други квартал 2010. године (подаци се 

односе одвојено: 1. посебно за промет Делта групе, 2. укупан промет друштава у 

трговини на мало, 3. учешће 1. у 2.), подносилац Пријаве је одредио тржишни удео 

пре спровођења концентрације „Циљне групе друштава“ на територији града 

Београда у другом кварталу 2010. године као 37,20%, а на територији Републике 

Србије у истом периоду тај удео износи 22,40%. За подносиоца Пријаве тржишни 

удео износи 0%.  

За период после спровођења концентрације у Пријави је наведено да ће 

тржишни удео подносиоца Пријаве на дефинисаном релевантном тржишту бити 

једнак тржишном уделу „Циљне групе друштава“ и износити на територији града 

Београда 37,20%, а на територији Републике Србије 22,40%. 

Подносилац Пријаве је дао листу најважнијих конкурената „Циљне групе 

друштава“ и процену њихових тржишних удела, без навођења примењене 

методологије за израчунавање истих, извора података који су коришћени, као и 

било које друге врсте података: 1. Mercator – S. d.o.o. Novi Sad са 22%, 2. Idea d.o.o. 

Beograd са 15%, 3. Višnjica Dućani a.d. Beograd без навођења % удела, 4. Metro Cash 

and Carry d.o.o. Beograd са 11%, 5. CDE S d.o.o. (Interex) са 4%. Свеукупно наведени 

конкуренти имају 52% удела који се односе на шире релевантно географско 

тржиште - територију Републике Србије. За уже релевантно географско тржиште – 

град Београд нису дати одговарајући подаци. 

Остали учесници у концентрацији - „Циљна група друштава“, су, такође, 

одредили своје конкуренте: 1. Idea d.o.o. Beograd, 2. Mercator – S. d.o.o. Novi Sad, 3. 



 

4 

 

Tuš trade d.o.o., 4. DIS, 5. Univerexport d.o.o., 6. Фамилија маркет д.о.о., 7. 

„Традиционалне“ продавнице на мало, без навођења њихових тржишних удела на 

релевантном тржишту, с образложењем да им нису познати, нити су „Циљној 

групи друштава“ доступни подаци о пословању наведених конкурената. 

Мањкавости предметне Пријаве, на које је указано у овом и претходном стању, 

морају се од стране подносиоца Пријаве отклонити, како би се створиле 

претпоставке за исправно тржишно позиционирање како учесника у 

концентрацији, тако и њихових главних конкурената. 

Стратешки и економски разлози подносиоца Пријаве за спровођење 

предметне концентрације су садржани у чињеници да Delhaize Група још увек није 

присутна на тржиштима земаља Балкана. Регион Балкана се оцењује као регион са 

високим потенцијалом за развој пословних активности Delhaize Групе. Комисија 

констатује да подносилац Пријаве није дао релевантне податке за Delhaize Групу, 

на основу којих се поуздано може идентификовати реална снага купца – 

подносиоца Пријаве, који спровођењем ове концентрације први пут улази на 

тржиште Републике Србије и како би се на основу таквих информација могли 

препознати и објективно вредновати стварни ефекти предметне концентрације, 

односно квалификовати њени како краткорочни, тако и дугорочни учинци. 

 

На основу свега презентованог проистиче да Пријава не садржи довољно 

релевантних података на основу којих је могуће адекватно проценити стварну 

јачину учесника у концентрацији, њихове конкуренате и учешће истих на 

релевантном тржишту као и могуће структурне промене на том тржишту, посебно 

у светлу првог уласка на релевантно тржиште таквог учесника светског формата, 

као што је Delhaize Група. 

 

У члану 19 Закона прописано је 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. 

 

Члан 62 став 1 Закона, између осталог, предвиђа да Комисија може 

спровести испитивање концентрације ако основано претпостави да та 

концентрација не испуњава услове дозвољености из члана 19 овог закона. 

 

Члан 62 став 2 Закона предвиђа да уколико се током поступка испитивања 

пријаве концентрације утврди да су испуњени услови за поступак испитивања по 

службеној дужности из става 1 овог члана, поступак ће се наставити по службеној 

дужности на основу закључка који доноси председник Комисије.  

 

Према одредбама члана 62 Закона одлучено је као у ставу I диспозитива. 

 

Према одредбама члана 35 став 2 Закона одлучено је као у ставу II 

диспозитива.  
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            Према одредбама члана 65 став 5 Закона одлучено је као у ставу III 

диспозитива. 

 

            Према одредбама члана 40 Закона одлучено је као у ставу IV диспозитива. 

 

            На основу претходно наведених разлога, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                 Весна Јанковић 

 

 

 

Поука о правном леку: 

 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба. 

 


