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Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09) и члана 2. 

став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/2011), 

одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-334/2014-1, 

коју је по приложеном пуномоћју поднела адвокат Маја Станковић из Београда, 

ул. Његошева бр. 26 у име клијената, привредних друштaва „Mondelez 

International INC.“, са седиштем на адреси Three Parkway North, Deerfield, IL 

60015, Делавер, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 0550179-6  и 

„Acorn Holdings B.V.“, регистарски број 57582041, са седиштем на адреси 

Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Амстердам, Краљевина Холандија,  дана 23. јуна 

2014. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје оснивањем заједничког друштва „Charger Top Holdco 

B.V.“, са седиштем на адреси Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Амстердам, 

Краљевина Холандија, регистарски број 60612568,  на које ће друштва „Mondelez 

International INC.“ и  „Acorn Holdings B.V.“ као његови оснивачи, извршити 

пренос релевантног дела сопственог бизниса, и над чијим ће пословањем вршити 

заједничку контролу. 

 

II   УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року, од стране подносиоца 

пријаве, извршена уплата износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на 

девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције, отворен код Народне Банке 

Србије, што представља одговарајућу висину износа за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Адвокат Маја Станковић из Београда, ул. Његошева бр. 26, по 

приложеном пуномоћју, у име клијената, привредних друштава „Mondelez 

International INC.“ и „Acorn Holdings B.V.“ (у даљем тексту: Mondelez и Acorn 

или подносиоци пријаве), дана 23. маја 2014. године, поднела је Комисији за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), пријаву концентрације 

заведену  под бројем 6/0-02-334/2014-1. Допуном пријаве,  која је достављена 

Комисији 02. јуна о.г., иста је употпуњена и у свему усаглашена са прописом 

којим је уређен садржај и начин њеног подношења, чиме су испуњени услови за 

поступање и одлучивање Комисије у овој управној ствари. Саставни део допуне 

пријаве чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је у целости 

уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је констатовано у 

ставу II диспозитива. 

 

Друштво Mondelez, основано и регистровано у складу са законима 

Сједињених Америчких Држава, са седиштем на адреси Three Parkway North, 

Deerfield, IL 60015, Делавер, регистарски број 0550179-6, истовремено је и 

матично друштво истоимене групе друштава, присутних и активних на преко 150 

националних тржишта широм света. Као један од глобалних лидера у области 

производње и пласмана широког асортимана производа из области кондиторске 

индустрије, попут чоколаде, слаткиша, жвака, различитих врста кекса, бисквита, 

напитака у праху итд, ова пословна групација је препознатљива  по великом 

броју признатих брендираних производа. Када је у питању чоколада, 

најпознатије брендове Mondelez групе чине Milka, Cadbury и Cadbury Milk. Од 

осталих препознатљивих брендова треба издвојити производе попут Trident 

жвака, Tang напитака у праху, Jacobs кафе и Nabisco кекса. У предметној 

трансакцији, матично друштво читаве групе представљаће његово зависно 

друштво „Mondelez International Holding LLC“ са седиштем на истој адреси, 

матични број 5163203.  

 

На територији Републике Србије ова група присутна је преко једног свог 

зависног друштва, а од фебруара ове године, и путем два огранка друштава  из 

састава ове групе. Друштво Mondelez д.о.о. Београд, регистровано је у Агенцији 

за привредне регистре 2005. године, са седиштем на адреси Омладинских 

бригада бр. 88б/III, матични број 20030496, и претежном шифром делатности 

4690 – неспецијализована трговина на велико, што представља и његову 

суштинску делатност. На истој адреси регистрована су и два огранка ове групе 

друштава и то Mondelez Europe Procurement GMBH  (матични број 29505608), и 

Mondelez Europe Services GMBH (матични број 29503796). Оба огранка имају 

исту претежну делатност, коју чине консултантске активности у вези са 

пословањем и осталим управљањем (шифра делатности 7022). Преко свог 

зависног друштва Mondelez д.о.о. Београд, ова група, на тржишту Републике 

Србије, свој приход остварује продајом кафе и других брендираних производа на 

овом тржишту, и то без директних продаја, већ  искључиво продајом преко 

овлашћених дистрибутера. На  светском тржишту и тржишту Републике Србије, 
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Mondelez група, у пословној години која претходи години пријаве концентрације 

(2013. година), остварила је укупне приходе који вишеструко надмашују 

прописане финансијске прагове, који сходно Закону, представљају услов за 

постојање обавезе пријаве концентрације. 

 

Други подносилац пријаве, односно друштво које учествује у реализацији 

пријављене концентрације кроз заједничко улагање,  путем оснивања заједничког 

друштва, јесте Acorn. Реч је о приватном друштву са ограниченом 

одговорношћу, основаним у складу са законима Краљевине Холандије, под 

регистарским бројем 57582041, са седиштем на адреси Oosterdoksstraat 80, 1011 

DK Амстердам. Овде се такође ради о матичном друштву читаве Acorn групе, 

коју чини велики број зависних друштава активних широм света. За потребе 

предметне концентрације међутим, треба посебно истаћи да је једно од зависних 

друштава унутар ове групе, D.E. Master Blenders 1753, чију основну делатност 

чини управо производња и пласман чајева и кафе. Ради се о широком асортиману 

висококвалитетних иновативних производа познатих брендова, попут Douwe 

Egberts, Senseo, L’Or, Pilao, Moccona, Pickwick, Tea Forte итд. Продаја читавог 

асортимана производа реализује се преко одлично организованих канала 

дистрибуције, посебно специјализованих, како за продају ових производа 

финалним потрошачима преко малопродајних објеката, тако и за ону намењену 

тренутном конзумирању ових производа од стране потрошача  (HoReCa сектор, 

продаја путем аутомата итд.). На територији Републике Србије, Acorn група није 

присутна ни на који начин. Овде се првенствено мисли на њено директно 

присуство, односно индиректно присуство преко неког од својих многобројних 

зависних друштава, као и на присуство путем пласмана својих производа на овом 

тржишту преко независне дистрибутивне мреже. 

Суштину пријављене пословне трансакције чини оснивање заједничког 

друштва „Charger Top Holdco B.V.“ (у даљем тексту: друштво заједничког 

улагања или циљно друштво), на које ће подносиоци пријаве концентрације, као 

његови оснивачи, извршити пренос релевантног дела сопственог бизниса, и над 

чијим ће пословањем вршити заједничку контролу. Ово друштво пословаће на 

дугорочној основи и у односу на остале учеснике на тржишту наступаће 

самостално и независно, односно имаће све карактеристике тзв. „пуне 

функционалности“ (full-function joint venture) услед чега, ова пословна 

трансакција у смислу члана 17. став 1. тачка 3. Закона представља 

концентрацију. 

Правни основ предметне концентрације представља Уговор о глобалном 

улагању, који су уговорне стране закључиле дана 07. маја 2014. године. Овим 

Уговором прецизно су дефинисана сва међусобна права и обавезе уговорних 

страна,  предмет трансакције, време реализације уговорних обавеза, начин 

доношења одлука у друштву заједничког улагања итд. Оверени превод овог 

Уговора, подносилац је доставио Комисији као прилог предметне пријаве, и исти 

се налази у списима предмета.  
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Основну делатност циљног друштва представљаће активности у области 

производње и продаје првенствено  кафе и чајева, али и других производа у чијој 

се производњи кафа и чајеви користе, као битни састојци за одређивање 

специфичне ароме, укуса или боје. Предметним Уговором, предвиђено је такође, 

да друштво заједничког улагања буде активно у свим каналима дистрибуције 

широм света, и  да послује под брендом Jacobs Douwe Egberts. То значи да ће ово 

друштво пласман производа обављати у велепродаји (кроз директну 

дистрибуцију или посредством дистрибутера или велепродаваца), малопродаји 

(како у традиционалним тако и у савременим форматима малопродајних 

објеката), продајом путем Internet-a, као и продајом ради  тренутног 

конзумирања ових производа од стране потрошача  (HoReCa сектор, продаја 

путем аутомата итд.).  

 

Комисија је за потребе предметне концентрације дефинисала два 

релевантна тржишта производа и то тржиште дистрибуције чајева и тржиште 

дистрибуције кафе. Ово из разлога што ће ове активности, када је реч о 

националном тржишту, бити најзаступљеније у портфолиу активности 

новооснованог друштва, и то како по количинским, тако и по вредносним 

показатељима. Када је реч о дефинисању релевантног тржишта производа у 

географском смислу, подносилац пријаве је предложио да се оно дефинише на 

националном нивоу, односно као тржиште Републике Србије, што је Комисија 

прихватила у складу са својом надлежношћу. 

 

Подносиоци у достављеној пријави концентрације истичу да предметна 

концентрација након своје реализације, неће довести ни до каквог хоризонталног 

преклапања, односно до повећања њиховог већ постојећег тржишног удела на 

претходно дефинисаним релевантним тржиштима производа. Образлажући 

овакав став, подносиоци указују на чињеницу да на дефинисаним релевантним 

тржиштима производа, Acorn група није присутна ни на који начин, док је група  

Mondelez присутна само на тржишту дистрибуције кафе и то искључиво 

продајом овог производа и других брендираних производа (instant кафе на 

растварање, разне мешавине кафе итд.) преко овлашћених дистрибутера, што је 

Комисија у потпуности прихватила. На основу процена тржишног удела 

учесника концентрације на тржишту дистрибуције кафе које је подносилац као 

саставни део пријаве доставио Комисији, учешће групе Mondelez опредељено са 

око /10-20/%
1
, па се са оправданим разлогом може закључити да се тржишно 

учешће  подносилаца пријаве на овом тржишту ни на који начин неће променити 

ни након реализације предметне концентрације.  

 

Када је реч о тржишту дистрибуције чајева, реално је међутим очекивање, 

да ће новоформирано друштво заједничког улагања уложити значајне напоре, да 

потрошачима на тржишту Републике Србије чајеве учини атрактивнијим 

производима и да истовремено унапреди  како продају ових производа, тако и 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону 

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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сопствену позицију на овом тржишту, имајући у виду да у овом тренутку 

учесници концентрације  на њему уопште нису присутни. 

 

Све претходно изнето упућује на закључак, да реализација предметне 

концентрације  неће изазвати негативне последице у погледу било какве промене 

степена концентрисаности на претходно дефинисаним релевантним тржиштима 

производа. У складу са тим оцењено је да спровођење пријављене концентрације 

не доводи до значајног спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције 

на нашем националном тржишту или његовом делу, а нарочито до стварања или 

јачања доминантног положаја, чиме су се стекли сви услови да Комисија донесе 

одлуку о одобравању предметне концентрације, па је стога одлучено као у 

диспозитиву. 

 

 

Поука о правном леку: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања решења. 

 

 

 

                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                    Весна Јанковић 
 

     

Доставити: 

- Адвокату Маји Станковић, 

  ул. Његошева бр. 26, 11000 Београд 

- Сектору за материјално-финансијске послове 

- Архиви 


