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Саопштење за јавност  

 
 

Комисија за заштиту конкуренције донела је 12. јула 2011. године решење којим 

је одобрена концентрација која настаје стицањем непосредне контроле белгијског 

друштва Delhaize Group SA/NV, над друштвом Delta Maxi d.o.o. Београд, и посредне 

контроле над групом њених зависних друштава који су у поступку третирани као 

"циљна група друштва". 

 

У поступку који је покренут пријавом и настављен по службеној дужности, 

Комисија је оценила да предметна концентрација не доводи до значајног ограничавања, 

нарушавања или спречавања конкуренције на тржишту Републике Србије или њеном 

делу, а нарочито као резултат стварања или јачања доминантног положаја. 

 

Предметна концентрација је оцењивана као концентрација у којој долази до 

спајања друштава која послују на истом нивоу производног ланца, али на различитим 

географским тржиштима. Из тога произлази да једна од одлучујућих чињеница за  

доношење одлуке о предметној управној ствари, јесте чињеница да спровођењем ове 

концентрације неће доћи до кумулације тржишних удела учесника, будући да стицалац 

контроле до сада није био активан на утврђеном релевантном тржишту. Комисија је 

приликом процене дозвољености ове концентрације и утврђивања ефеката њеног 

спровођења посебно ценила и чињеницу да ова концентрација није само и искључиво 

случај такозваног „уласка у чизме“ односно преузимања постојећег друштва и његовог 

укупног пословног капацитета. 

 

Предметна концентрација то јесте, ако се посматра само као концентрација 

друштава која послују на истом нивоу производње. Међутим, Комисија је имала у виду 

и чињеницу да је циљна група друштава до сада пословала као део вертикално 

интегрисане Делта Групе у Србији, те је тржишна позиција циљне групе друштава на 

релевантном тржишту малопродаје у битној мери била условљена (па и привилегована) 

овом околношћу. 

 

Спровођењем предметне концентрације, елиминишу се било какви потенцијални 

негативни ефекти који могу проистећи из повезаности на различитим нивоима 

производње или дистрибуције. Предметна концентрација неће имати било какве 

негативне вертикалне ефекте, с обзиром да стицалац контроле није имао никакво 



присуство до сада у Србији, односно није вертикално интегрисано друштво у Србији, 

нити је утврђена намера да се то догоди у будућности. 

 

У смислу најширих макроефеката ове концентрације, који излазе из оквира 

последица њеног спровођења везаних за релевантно тржиште и будући однос снага 

учесника активних на њему, Комисија процењује као реално очекивање да ће Delhaize 

Група дати озбиљан замајац пословању бројним домаћим произвођачима у функцији 

добављача ове групе, и то не само и искључиво за потребе снабдевања објеката у 

оквиру нашег националног простора, већ и за потребе снабдевања великог броја 

малопродајних објеката у власништву будућег контролора Циљне групе друштава, а 

која се налазе изван граница наше земље. 
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