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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 95/13), чл. 192. ст. 1. Закона о општем 

управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 

30/2010) 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 6/0-02-627/2015-1, коју су поднела привредна 

друштва KKR&Co. L.P. са седиштем на адреси 1209 Orange Street, Вилмингтон, округ Њукасл, 

Делавер 19801, САД, и JBF Industries Limited, са седиштем на адреси Survey 273, Village Athola, 

Silvassa 30, Индија, које заступају пуномоћници адвокат Ања Тасић, из Београда, Сундечићева 

26/1, и адвокат Рашко Радовановић, из Београда, Змаја од Ноћаја 13а,  дана 07. септембра 2015. 

године, доноси следеће 

  

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем заједничке контроле привредних друштава KKR&Co. L.P. са седиштем на адреси 

1209 Orange Street, Вилмингтон, округ Њукасл, Делавер 19801, САД, основаног у држави 

Делавер, САД, према Потврди о оснивању број 08112-2575747 од 22. 12. 1995.год., издатој од 

Одељења за привредна друштва Државног секретара државе Делавер, САД, и друштва JBF 

Industries Limited, са седиштем на адреси Survey 273, Village Athola, Silvassa 30, Индија, 

основаног у складу са правом Индије под регистрационим бројем L99999DN1982PLC000128, 

над привредним друштвом JBF Global Pte Ltd, са седиштем на адреси 138 Robinson Road 17-00, 

Сингапур, 068900, основаног у складу са правом Сингапура под регистрационим бројем 

200706745H. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су друштва KKR&Co. L.P. са седиштем на адреси 1209 Orange Street, 

Вилмингтон, округ Њукасл, Делавер 19801, САД, и JBF Industries Limited, са седиштем на 

адреси Survey 273, Village Athola, Silvassa 30, Индија, у целости извршила своју обавезу 

плаћања накнаде за издавање овог решења дана 20. 08. 2015. године, уплатом укупног износа од 

25.000,00 евра (словима: двадесетпетхиљада евра) на рачун Комисије за заштиту конкуренције 

отворен код Народне банке Србије. 

                                             

Образложење 

 

Привредна друштва KKR&Co. L.P. са седиштем у САД-у, и JBF Industries Limited са седиштем 

у Индији, поднели су дана 18. 08. 2015. године преко пуномоћника пријаву концентрације која 

настаје стицањем заједничке контроле над друштвом JBF Global Pte Ltd. са седиштем у 

Сингапуру, са предлогом да Комисија за заштиту конкуренције одлучи и одобри исту у 

скраћеном поступку. Накнада за издавање акта је уплаћена у целости. 

 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-627/2015-10 

Датум: 07. септембар 2015. године 

Београд 
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По поднетом захтеву за заштиту података у смислу чл. 45. Закона о заштити конкуренције (у 

даљем тексту: Закон), одлучено је посебним закључком. 

 

Одлучујући по поднетој пријави, председник Комисије (у даљем тексту: председник или 

Комисија) је извршио увид у поднету пријаву и поднеске од 19. 08., 02. 09. и 04. 09. 2015. 

године, те је закључио да треба одлучити као у диспозитиву овог решења из разлога који ће 

даље бити образложени.  

 

Увидом у изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, овде учесника 

концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у друге достављене доказе, утврђено је 

следеће. 

 

Учесник концентрације KKR&Co. L.P. (у даљем тексту: стицалац контроле или KKR) са 

седиштем у Сједињеним америчким државама, је друштво са ограниченом одговорношћу 

основано у држави Делавер, САД, у складу са Законом о друштвима са ограниченом 

одговорношћу Делавера, према Потврди о оснивању број 08112-2575747 од 22. 12. 1995.год., 

издатој од Одељења за привредна друштва Државног секретара државе Делавер. KKR&Co. L.P. 

је глобално инвестиционо друштво које је присутно у Србији преко великог броја својих 

зависних друштава која се, у смислу члана 5. Закона, третирају као један учесник на тржишту. 

У предметном поступку размотрене су достављене исправе везане за сва зависна друштва KKR-

а у Србији, и то нарочито, али не искључиво, у контексту њихове претежне и стварне 

делатности а у циљу дефинисања релевантног тржишта и оцене ефеката предметне 

концентрације. KKR стиче посредну контролу преко свог зависног друштва које је основано за 

потребе извршења ове трансакције и које ће бити непосредни стицалац. Ради се о друштву са 

ограниченом одговорношћу KKR Jupiter Investors Pte. Ltd., основаном у складу са правом 

Сингапура и са регистрованим седиштем на адреси 10, Changi Business Park Central 2, #05-01, 

Hansa Point@CBP, Сингапур 486030. 

 

Учесник концентрације JBF Industries Limited  (у даљем тексту: стицалац контроле или JBF) је 

јавно друштво које се котира на мумбајској берзи BSE Limited и на националној берзи Индије 

National Stock Exchange of India Limited. У јавном власништву је 46,06% акција, а остале акције 

су у власништву физичких лица која нису држављани Србије. Друштво је активно у 

производњи и дистрибуцији производа у одређеним сегментима полиестерског ланца 

производа и то полиетилен терефталатских (PET) чипова и полиестерског предива. JBF нема 

зависна друштва у Србији и присутан је само кроз продају од стране свог зависног а овде 

циљног друштва. 

 

Једино друштво под директном и потпуном контролом JBF–а (са 100% акција) је JBF Singapore, 

које са својим зависним друштвима чини JV групу. Друштва ове групе су активна како на 

тржиштима на којима је активан JBF, тако и на тржишту биаксијално оријентисаних 

полиетилен терефталатских (BOPET) фолија. Из Пријаве и достављене документације о 

његовим зависним друштвима, закључено је да у Србији нема зависна друштва нити 

представништва, дистрибутере нити посреднике. Присутно је и активно на тржишту Србије 

преко свог зависног друштва JBF RAK LLC, основаног и постојећег према праву Уједињених 

Арапских Емирата, које је у директном односу односно директно закључује уговоре са купцима 

у Србији. О активностима на српском тржишту биће више речи накнадно у вези са релевантним 

тржиштем.  

 

Друштво JBF Singapore са свим својим зависним друштвима о којима постоје подаци и исправе 

у списима предмета, представља циљно друштво у предметној концентрацији из следећих 

разлога. Уговором о упису акција и Уговором акционара, оба потписана 03. августа 2015. 
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године, између овде учесника концентрације, уговорен је [...]
1
. Такође је уговорено да KKR, 

[...], чиме се успоставља заједничка контрола друштава KKR и JBF над циљним друштвом JBF 

Singapore и свим његовим зависним друштвима. У оквиру трансакције, [...]. 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција којом се остварује промена врсте 

контроле из искључиве у заједничку контролу над циљним друштвом, представља 

концентрацију у смислу чл. 17. ст. 1. тач. 3. Закона у вези чл. 5. ст. 2. Закона. Учесници на 

тржишту који стичу заједничку контролу имају обавезу пријаве концентрације у смислу чл. 61. 

ст. 1. тач. 1. Закона, што је утврђено увидом у финансијске извештаје учесника концентрације. 

Пријава је поднета благовремено у року од 15 дана од дана закључења уговора који 

представљају акт о концентрацији, у складу са чл. 63. ст. 1. тач. 1. Закона, и у складу са 

Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, бр. 

89/2009). 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о критеријумима за 

одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009). За оцену предметне 

концентрације, Комисија је одредила релевантно тржиште PET (ПЕТ) чипова као и тржиште 

BOPET (БОПЕТ) фолија, оба на релевантном географском тржишту територије Републике 

Србије, из разлога који ће даље бити образложени. 

 

Циљно друштва је присутно у Србији преко свог зависног друштва из УАЕ-а, JBF RAK LLC, и 

то у дистрибуцији одређених производа од полиестера: полиетилен терефталатских (PET) 

чипова, који се користе у паковању прехрамбених производа и за паковање минералне воде, 

газираних пића, као аморфни PET материјали и материјали за паковање у фармацеутској 

индустрији итд; биаксијално оријентисаних полиетилен терефталатских (BOPET) фолија, 

танких, дебелих и метализираних. Ове групе производа нису међусобно заменљиве са аспекта 

купца. Начелно, купци JV групе су друштва која послују у сектору производње тканина и 

текстилних производа, производње потрошне робе и појединим сегментима у сектору соларне 

енергије. Производи JV групе се користе у производњи пнеуматика, боца, мобилних телефона, 

LCD/LED екрана итд. На тржишту PET чипова у Србији, циљно друштво је остварило приход 

од [...] у пословној 2014-2015 години [...], приход од [...] у пословној 2013-2014 години [...], као 

и [...] у пословној 2012-2013 години [...]. На тржишту BOPET фолија у Србији, циљно друштво 

је остварило приход од [...] у пословној 2014-2015 години у Србији [...]. 

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба, одређена су релевантна тржишта 

производа у конкретном случају, уважавајући процену релевантног тржишта коју је дао 

подносилац пријаве. У свим претходно утврђеним релевантним тржиштима производа, њихова 

дефиниција може остати отворена. Даље сегментирање тржишта у вези са одређеним групама 

производа није неопходно у конкретном случају (што би иначе могло бити), јер стицалац 

контроле KKR није присутан ни у једном сегменту у Србији, као ни JBF (мимо циљног 

друштва), тако да чак и када би релевантно тржиште производа дефинисали у најужем могућем 

смислу, нема околности које упућују на забринутост у погледу стања конкуренције. Као што је 

исправно наведено у пријави, и цитирана пракса показује да се Европска комисија уздржала од 

давања прецизне дефиниције релевантног тржишта, с обзиром да ниједна од предметних 

концентрација није имала негативан ефекат на конкуренцију (DuPont/Sabanci M.1538; 

DuPont/Teijin M. 1599; Indorama/Sinterama/Trevira M. 6184 итд).  

 

За оцену предметне концентрације, релевентно географско тржиште за оба релевантна тржишта 

производа је национална територија Републике Србије, у складу са чл. 6. ст. 3. у вези чл. 2. 

Закона.  

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

одговарајућим начином заштите. 
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Подносиоци пријаве су изнели процену да је тржишно учешће циљног друштва на оба утврђена 

релевантна тржишта у претходној години /0-5/%, уз напомену да се ради о оквирним интерним 

проценама циљног друштва, које „не прикупља нити поседује прецизније тржишне податке за 

Србију јер пословање у Србији представља само мањи део целокупног пословања JV групе, а 

посебно због чињенице да JV група нема директно физичко присусутво у Србији“. Из истих 

разлога, нису дати прецизни подаци о главним конкурентима и њиховим тржишним уделима, 

већ само оријентациона процена да су највећи конкуренти кинеске компаније, „док сви остали 

конкуренти имају мале тржишне уделе /0-5/%.  

 

Комисија се није упуштала у тачност процене о тржишним учешћима учесника концентрације и 

њихових конкурената, с обзиром да стицалац контроле није учесник то јест нема тржишно 

учешће ни на једном од утврђених тржишта, нити на било ком тржишту које би било усходно 

или нисходно повезано са утврђеним релевантним тржиштима. Такође из утврђеног 

чињеничног стања произлази да се након спровођења концентрације, неће променити 

вредности HHI (Herfindahl-Hirschman Index) у односу на вредност пре концентрације, па ће 

самим тим и вредности прираста овог индекса (ΔΗ) бити 0 (словима: нула).  

 

Према наводима у пријави, KKR као стицалац контроле нити било које његово зависно односно 

контролисано друштво, нису активна на утврђеним релевантним тржиштима, нити на било 

којем другом хоризонтално или вертикално повезаном тржишту у Србији. Такође, осим 

претходно описаног присуства JV групе у Србији, JBF није на други начин присутан.  

 

Из утврђеног чињеничног стања произлази да се не ради о хоризонталној концентрацији 

односно да учесници концентрације нису учесници на било ком истом релевантном тржишту 

производа. Спровођењем ове концентрације неће доћи до промене и/или повећања тржишног 

учешћа а самим тим ни до битне промене структуре утврђеног релевантног тржишта. Такође је 

важно навести да из анализе стања не произлази да ће учесници концентрације стећи предност 

на било ком од утврђених тржишта, што би имало или могло имати за последицу ограничавање, 

нарушавање или спречавање конкуренције на било ком од upstream или downstream тржишта 

(усходних или нисходних тржишта). Може се закључити да не постоји забринутост у погледу 

било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19. Закона.  

 

Овакав закључак потврђују и разлози и очекиване погодности, наведене у пријави, из којих 

такође произлази да се не очекује да ће спровођење планиране концентрације имати било 

каквог ефекта у Србији а нарочито не негативног, као ни ефекте на потрошаче.  

 

Према наводима у пријави, разлог предметне трансакције за KKR&Co. L.P. је прилика за 

инвестирање „која је у складу са његовом стратегијом инвестирања у атрактивне компаније са 

циљем повећања вредности његовог пословања и намером профитирања од потенцијалне 

продаје“. Са становишта друштва које је до сада вршило искључиву контролу, као и са 

становишта циљног друштва, наводи се да финансијско улагање KKR-а, уз евентуалне савете и 

експертизу, може допринети већој ефикасности у пословању као и ширењу своје присутности 

на нова тржишта у читавом свету.  

 

Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави и допунама, закључено је да 

спровођење предметне концентрације неће значајно ограничити, нарушити или спречити 

конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, пре свега стварањем или 

јачањем доминантног положаја, односно да је предметна концентрација дозвољена у смислу чл. 

19. Закона. Из тог разлога, одлучено је као у ставу првом изреке овог решења.  
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Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона о заштити конкуренције као и 

чл. 2. ст. 1. тач. 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 58/06), а на основу оствареног прихода учесника у 

концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи 

години у којој је дошло до концентрације. 
 

Поука о правном средству 

 

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  

  

Доц. др Милоје Обрадовић  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


