
САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

 

Комисија за заштиту конкуренције донела је решење којим се условно одобрава 

концентрација која настаје стицањем контроле друштва Штампа систем д.о.о. из 

Београда, над друштвом Футура плус д.о.о. у стечају из Београда-Земун, до чега 

долази на основу преузимања већинског учешћа у капиталу циљног друштва. Овај 

поступак започет је по поднетој пријави концентрације, а настављен је као 

поступак по службеној дужности.  

 

Услов под којим је одобрена представља обавезу да се не повећава број продајних 

објеката учесника концентрације типа киоск у односу на њихов тренутни број у 

општинама Бачка Топола, Апатин, Инђија, Бечеј и градским општинама Града 

Београда – Савски венац, Врачар и Звездара, у периоду од три године. Одређена је 

и обавеза именовања лица задуженог за надзор над спровођењем ових мера, као и 

начин и динамика извештавања Комисије о извршавању прописаних мера. 

 

Услов се односи на територије оних општина у којима ће друштва Штампа систем 

д.о.о. и Футура плус д.о.о. у стечају, након спровођења концентрације, имати 

тржишно учешће око 40% у наведеним београдским општинама, или преко 40% у 

другим наведеним, на утврђеном релевантном тржишту. У осталим општинама 

заједнички тржишни удео је знатно нижи. 

 

За оцену ефеката ове концентрације, као релевантно тржиште производа одређено 

је тржиште малопродаје цигарета и дуванских производа, новина и електронских 

prepaid допуна у продавницама типа киоск, с обзиром да три претходно означена 

релевантна производа у 2011. години учествују у структури промета Футуре са 

укупно 85,2%, а у структури промета Штампе са 77,82%. Релевантно географско 

тржиште представљају територије појединих градова и општина у којима постоје 

малопродајни објекти учесника ове концентрације. Продајни објекти учесника 

концентрације постоје у 146 општина и градова у Србији, а у 102 од наведеног 

броја градова, постоје малопродајни објекти само једног од учесника ове 

концентрације.  

 

Прописаним мерама предвиђено је и поступање у случају знатне промене 

структуре релевантног тржишта малопродаје цигарета, новина и електронских 

prepaid допуна у продавницама киоск формата на територији претходно наведених 

општина. Уколико би у предвиђеном периоду важења прописаних мера, структура 

дефинисаног релевантног тржишта била промењена на начин да заједнички 

тржишни удео учесника концентрације - опредељен у односу на критеријум броја 

продајних објеката, буде смањен на територији било које од наведених општина на 

удео мањи од 30% - што се сматра знатном променом структуре тржишта, од 

Комисије се у том, случају може захтевати одговарајућа измена предметног 

решења, односно измена или допуна мера које чине саставни део одлуке Комисије, 

о условном одобравању ове концентрације. 


