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                          Р е п у б л и к а   С р б и ј а                 
  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
           КОНКУРЕНЦИЈЕ        Број: 6/0-02-717/2015-4 

  Датум: 19. октобар 2015. године 
              Б  е  о  г  р  а  д   
                                                                                          
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о 
заштити конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 51/09 и 95/13), члана 192. став 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" бр. 49/2011), решавајући по Пријави концентрације бр. 6/0-02-717/2015-1, 
коју је дана 28. септембра 2015. године поднела пуномоћник Бојана Миљановић, 
адвокат из "Karanović & Nikolić" OAD, ул. Ресавска бр. 23, Београд, Република Србија, 
у име друштва "Amcor Group" GmbH, са регистрованим седиштем на адреси 
Thurgauerstrasse 34, CH-8050, Zürich, Швајцарска, регистрованог у Привредном 
регистру Кантона Zürich  под бројем CHE-115.290.037 и друштва "Sidel Participations" 
SAS, са регистрованим седиштем на адреси Avenue de la Patrouille de France, 76930 
Octeville-sur-Mer, Француска, регистрованог у Регистру Привредног суда града Havre 
под регистарским бројем 1965B00108, дана 19. октобра 2015. године, доноси следеће 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е  
 I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје заједничким улагањем које чине друштва "DISCMA" AG, са 
регистрованим седиштем на адреси Bösch 67, 6331 Hünenberg, Швајцарска, 
регистарски број CHE-263.708.034 и "LiquiForm Group LLC", са регистрованим 
седиштем на адреси 1300 Tefft Ct., Saline, MI 48176, САД, у циљу стварања новог 
учесника над којим ће заједничку контролу вршити друштво "Amcor Group" GmbH, са 
регистрованим седиштем на адреси Thurgauerstrasse 34, CH-8050, Zürich, Швајцарска, 
регистровано у Привредном регистру Кантона Zürich  под бројем CHE-115.290.037 и 
друштво "Sidel Participations" SAS, са регистрованим седиштем на адреси Avenue de la 
Patrouille de France, 76930 Octeville-sur-Mer, Француска, регистровано у Регистру 
Привредног суда града Havre под регистарским бројем 1965B00108. 
II  УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци Пријаве концентрације извршили уплату у 
износу од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун Комисије за 
заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-02-
717/2015-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о 
одобрењу концентрације у скраћеном поступку из члана 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 
 Швајцарско друштво "Amcor Group" GmbH (у даљем тексту: Amcor GmbH) и 

француско друштво "Sidel Participations" SAS (у даљем тексту: Sidel), која ће у даљем 
тексту заједнички бити означавана као подносиоци Пријаве или учесници 
концентрације, поднела су Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 
Комисија), дана 28. септембра 2015. године, преко пуномоћника, Миљановић Бојане, 
адвоката из "Karanović & Nikolić" OAD, ул. Ресавска бр. 23, Београд, Република 
Србија, Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) бр. 6/0-02-717/2015-1. На 
основу увида у предметну Пријаву, Комисија је констатовала да је иста уређена у 
складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације 
("Службени гласник РС" бр. 89/2009), чиме су испуњени услови за поступање и 
одлучивање Комисије у овом предмету у скраћеном поступку.  
 
Подносиоци Пријаве су у складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције (у 
даљем тексту: Закон), дана 29. септембра 2015. године поднели Комисији Захтев за 
заштиту података бр. 6/0-02-717/2015-2, на основу којег је Председник Комисије 08. 
октобра 2015. године, донео Закључак о заштити  података бр. 6/0-02-717/2015-3. 
 
Amcor GmbH је део Amcor Групе, чије је крајње матично друштво Amcor Limited са 
седиштем у Мелбурну, Аустралија. Amcor Limited је мултинационална компанија која 
се бави производњом и продајом крутих и флексибилних производа за паковање који 
се користе у прехрамбеној индустрији, индустрији за напитке, фармацији, здравству, у 
производима за личну хигијену и за одржавање домова, као и у дуванској индустрији. 
Друштво запошљава преко 27.000 радника у 180 производних погона у 45 земаља 
широм света. На тржишту ЕЕЗ, Amcor Група је активна у производњи и продаји 
флексибилних паковања и производа за паковање дувана. У 2014. години светски 
приход Amcor Групе износио је око [...]1 ЕУР. Amcor GmbH нема регистрована зависна 
друштва у Републици Србији и није остваривао приходе у претходне три године на 
тржишту Републике Србије. 
 
Друштво Sidel је део Tetra Laval Group, приватне компаније са седиштем у Швајцарској 
која послује на глобалном нивоу. Tetra Laval Group конституишу три индустријске 
групе: Tetra Pak, Sidel и DeLaval. Tetra Pak је активан у области обраде и паковања 
хране у картонским материјалима. Tetra Pak производи системе за обраду и паковање 
хране који се користе за широк спектар производа, од сладоледа и сирева, до чврсте 
хране, воћа, поврћа и хране за кућне љубимце. Sidel је светски произвођач опреме за 
паковање, нарочито машина за моделирање, односно дување пластичних PET флаша и 
машина за пуњење пластичних и стаклених флаша и конзерви. DeLaval производи и 
продаје опрему за производњу млека и у области сточарства. Ова група је произвођач 
система за мужу стоке, управљање стадима, контролу кретања животиња, храњење, 
хлађење, руковање ђубривом, вентилацију и обнављање енергије.  
 
У Републици Србији, Tetra Laval Group је присутна преко своја два повезана друштва: 
  "Tetra Pak Production" d.o.o. из Бeoгрaда, (матични број 17164627, шифра 

делатности 1721, производња таласастог папира и картона и амбалаже од 
                                                 
1 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 
Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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папира и картона). Друштво је активно у производњи таласастог папира, 
картона и амбалаже од папира и картона; 
  "Tetra Pak System" d.o.o. из Бeoгрaда (матични број 07796145, шифра делатности 
4690, неспецијализована трговина на велико). Активности друштва усмерене су 
на неспецијализовану трговину на велико. 
 

Tetra Laval Group је у 2014. години запошљавала близу 34.000 радника.  У истој 
години, светски приход Tetra Laval Group износио је око [...] ЕУР, а у Републици 
Србији око [...] ЕУР.  
 
Као правни основ концентрације Комисији је достављено Писмо о намерама које су 27. 
септембра 2015. године потписали Amcor GmbH, Sidel и "DISCMA" AG (у даљем 
тексту: DISCMA) и финални нацрт Измењеног и допуњеног Уговора (у даљем тексту: 
Оквирни Уговор), који Amcor GmbH, Sidel и DISCMA планирају да потпишу након 
добијања свих неопходних одобрења од релевантних органа за заштиту конкуренције 
широм света (у моменту подношења Пријаве, подносиоци су добили безусловно 
одобрење предметне концентрације од Европске Комисије, и осим у Републици 
Србији, подносе пријаву концентрације регулаторним телима за заштиту конкуренције 
у Бразилу, Кини, Кореји, Швајцарској, Турској и Украјини). Предметна концентрација 
настаје заједничким улагањем (joint venture - у даљем тексту: JV) друштава Amcor 
GmbH и Sidel у циљу стварања новог учесника на тржишту који ће пословати на 
дугорочној основи и који ће имати све функције независног учесника на тржишту, а 
кога ће заједнички контролисати Amcor GmbH и Sidel. Заједничко улагање чине 
следећа правна лица: а) швајцарско друштво DISCMA, које је заједничко улагање 
Amcor-а GmbH и Sidel-а (50% - 50%), које је имало за циљ координацију тржишних 
активности између учесника концентрације који су задржали своју правну независност 
(тзв. кооперативно заједничко улагање - non-full functional cooperative joint venture). 
DISCMA je до сада спроводила само активности истраживања и развоја LiquiForm 
технологије кроз развој интелектуалне својине, технолошки развој и развој 
производа/процеса, при чему није имала тржишно присуство, б) америчко друштво 
"LiquiForm Group LLC" (у даљем тексту: LiquiForm), које је основано у мају 2015. 
године у складу са правом америчке државе Делавер. LiquiForm је зависно друштво 
Amcor-а GmbH, које ће након спроведене концентрације на основу Оквирног Уговора 
и DISCMA/LiquiForm Уговором о лиценци, бити заједнички контролисано од стране 
учесника концентрације. Учесници концентрације имају намеру да нови учесник на 
тржишту којег ће заједнички контролисати, комерцијализује нову технологију 
(LiquiForm технологија) која се тиче обликовања и пуњења амбалаже на бази полимера 
за робу широке потрошње, о чему ће бити више речи у наставку образложења. 
Активности JV-а ће бити ограничене на лиценцирање LiquiForm технологије Amcor-у 
GmbH, Sidel-у и трећим заинтересованим лицима. JV неће вршити даља истраживања и 
развој ове технологије, док ће учесници концентрације који поседују лиценце које се 
односе на ову технологију, моћи независно да истражују и развијају предметну 
технологију. Комисија je достављено Писмо о намерама и Оквирни Уговор, 
прихватила као валидан правни основ концентрације. Комисија је предметну 
концентрацију квалификовала као заједничко улагање учесника концентрације у 
смислу члана 17. став 1. тачка 3. Закона о заштити конкуренције.  
 
Подносиоци Пријаве сматрају да за потребе предметне трансакције није неопходно 
прецизно дефинисати релевантно тржиште производа имајући у виду да, без обзира на 
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усвојену дефиницију релевантног тржишта производа, предметна концентрација неће 
имати било каквог утицаја на конкуренцију у Републици Србији, с обзиром да се 
односи на формирање JV-а који неће бити активан у Србији у догледном периоду, као 
и да Amcor GmbH није присутан на нашем националном тржишту. Осим тога, 
подносиоци Пријаве истичу да се концентрација односи на LiquiForm технологију коју 
тек треба развити, што значи да је релевантно тржиште производа још увек у развоју. У 
циљу достављања потпуних информација, подносиоци Пријаве су за потребе 
дефинисања релевантног тржишта производа у предметној трансакцији, полазећи од 
пословних активности JV-а, предложили да се као релевантно тржиште производа 
определи тржиште производа који користе LiquiForm технологију. Ова технологија 
комбинује две уобичајене фазе: обликовање дувањем и пуњење амбалаже/судова од 
полимера за робу широке потрошње у једном кораку, која се иначе спроводи у два 
одвојена корака. LiquiForm технологија треба да омогући произвођачу да произведе 
амбалажу/суд користећи течну потрошну материју (воду, сок, и сл.), уместо да користи 
компресовани ваздух, којим се прво машином за обликовање дувањем трансформише 
предформа у празан суд, а тек онда се такав суд пуни течношћу из машине за пуњење. 
Машине које ће користити LiquiForm технологију моћи ће хидрауличким путем 
обликовати и пунити амбалажу/судове у оквиру једне исте машине, на начин што би се 
предформа и течност унели у машину, а напуњени судови излазили из машине, тако да 
би само један механизам био потребан. Учесници концентрације очекују да машине 
које користе LiquiForm технологију уђу на тржиште за три године, и то за стандардне 
примене, односно за пет година, за технички сложеније машине. С обзиром да 
предметна технологија још увек није у потпуности развијена и да тренутно не постоји 
на тржишту опрема заснована на овој технологији, то подносиоци Пријаве предлажу да 
дефиниција релевантног тржишта производа обухвати машине које су у одређеној 
мери повезане и које би могле да конкуришу делу опреме која се базира на наведеној 
технологији, а које производи и продаје Sidel (JV и Amcor GmbH не производе и не 
продају ове машине), и то: брзе SBM машине и асептичке и не-асептичке машине за 
пуњење. SBM машине се користе ради претварања PET (Polietilen Tereftalat) 
предформи или PET смола у готову PET боцу, а Европска Комисија је утврдила да 
SBM машине великог (преко 8,000 bph) и малог (испод 8,000 bph) капацитета 
представљају различита, односно одвојена тржишта производа. Асептичке машине за 
пуњење амбалаже/судова обезбеђују дужи рок трајања, због стерилизованих услова, 
што подаразумева коришћење сложеније технологије него за не-асептичку PET 
амбалажу. Осим тога, ове машине се користе за осетљиве производе. Комисија је 
имајући у виду чињеницу да је релевантно тржиште производа  (LiquiForm технологија 
обликовања и пуњења амбалаже/судова) у развојној фази и да на тржишту не постоји 
опрема базирана на овој технологији, прихватила предложену дефиницију релевантног 
тржишта производа од стране подносилаца Пријаве. 
 
Иако су подносиоци Пријаве става да за потребе предметне концентрације дефиниција 
релевантног географског тржишта може остати отворена, с обзиром да реализација 
предметне трансакције неће довести до проблема у области конкуренције на тржишту 
Републике Србије, подносиоци Пријаве су предложили да се релевантно географско 
тржиште дефинише на националном нивоу, односно као територија Републике Србије. 
Комисија је полазећи од критеријума за дефинисање релевантног географског 
тржишта, прихватила предложену дефиницију истог од стране подносилаца Пријаве, 
што је у складу са законским надлежностима Комисије, која ефекте пријављених 
пословних трансакција са становишта утицаја њиховог спровођења на конкуренцију 
процењује за оквир националне територије. 
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Предметна концентрација се тиче тржишта (LiquiForm технологија) које тек треба да се 
развије, те стога Комисија констатује да су појединачни удели подносилаца Пријаве на 
релевантном географском тржишту једнаки нули. Подносици Пријаве наводе да Sidel 
производи и продаје брзе SBM машине и асептичке и не-асептичке машине за пуњење 
PET амбалаже (повезана тржишта производа са LiquiForm технологијом), док ни JV, ни 
Amcor GmbH не производе и не продају ову опрему. Активности Sidel-a у Србији су 
лимитиране на пост-продајне активности, имајући у виду да је Sidel продао последњи 
комад опреме у Србији још 2012. године. У претходном периоду, главна активност 
Sidel-a у Србији састојала се од продаје резервних делова, додатака и побољшања за 
постојећу опрему, нових флашираних формата на постојећој опреми, као и услуга 
одржавања на постојећој опреми. На основу достављених података од стране 
подносилаца Пријаве, Комисија констатује да је тржишни удео учесника 
концентрације на повезаним тржиштима која би у одређеној мери могла да конкуришу 
делу опреме која се заснива на LiquiForm технологији у Републици Србији једнак нули, 
с обзиром да Amcor GmbH није активан у Србији, а да је Sidel продао последњи комад 
опреме (SBM машину) у Србији још 2012. године. За потребе предметне концентрације 
Комисија од подносилаца Пријаве није тражила податке о укупном броју и тржишном 
уделу инсталисаних SBM машина и асептичких и не-асептичких машина за пуњење у 
Републици Србији које производи и продаје Sidel, обзиром да се у конкретном случају 
ради о тржишту производа које је у формирању и из разлога што Amcor GmbH није 
активан у Србији. У циљу потпуних информација Комисији су од стране подносилаца 
Пријаве достављене информације о највећим конкурентима учесника концентрације на 
нивоу ЕЕЗ и то: за брзе SBM машине (Sidel /20-30/%, KHS Group /5-10/%, Sipa /5-10/%, 
Krones Group /50-60/% и остали /5-10/%), за асептичне машине за пуњење (Sidel /20-
30/%, KHS Group /20-30/%, Krones Group /40-50/% и остали /5-10/%), и за не-асептичне 
машине за пуњење (Sidel /20-30/%, KHS Group /60-70/%, Krones Group /0-5/%, 
SIPA/Berchi /0-5/% и остали /5-10/%). 
 
Подносиоци Пријаве очекују да ће LiquiForm технологија, уколико буде успешно 
развијена, омогућити већу ефикасност произвођача и да ће имати про-компетитивне 
ефекте. Под моделом лиценцирања, ова ефикасност ће бити доступна свим учесницима 
на тржишту и требала би да доведе до повећања конкуренције на релевантном 
тржишту. Као што је претходно наведено, ова технологија комбинује обликовање и 
пуњење амбалаже/судова у једном кораку, што ће уколико буде успешно развијено, 
вероватно бити ефикаснија алтернатива тренутно постојећим технологијама (у погледу 
потрошње енергије, простора и одржавања), под условом да остали параметри (нпр. 
тежина предформе, брзина) остану исти. Подносиоци Пријаве очекују да ће 
обликовање судова ваздухом наставити да постоји, јер можда неће бити могуће 
реплицирати све параметре, што значи да неће сваки произвођач усвојити ову 
технологију. Међутим, за одређене потребе, LiquiForm технологија би требало да 
омогући одређене оперативне предности и уштеде за произвођаче који одлуче да је 
усвоје. Ове уштеде би могле делимично да буду пренете на потрошаче. Лиценцни 
модел који ће давати друштво LiquiForm, учиниће предности и ефикасности ове 
технологије доступним свим учесницима на тржишту, а не само једном произвођачу. 
Подносиоци очекују да ће већину прихода од ове технологије остварити од трећих 
лица. Наиме, носиоци под-лиценце ће морати да спроведу додатна истраживања и 
развој пре него што се технологија примени за производњу одређене опреме. Преко 
лиценцираног модела са директним лиценцирањем, носиоцима лиценце се омогућује 
да подстичу иновације и унапређују сопствене адаптације LiquiForm технологије. Сви 
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носиоци лиценце ће имати приступ истим патентима и know-how и слободни су да 
развијају иновације и надограђују интелектуалну својину, без обавезе да исту врате 
власницима, што представља додатни подстицај за развој технологије и такмичење 
квалитетом. Како би повећали развојни потенцијал LiquiForm технологије у фази у 
којој се тренутно налази, и како би започели да зарађују од својих инвестиција, 
Подносиоци Пријаве сматрају да технологију треба понудити и другим произвођачима 
машина, компанијама које се баве пуњењем амбалаже/судова, као и другим 
заинтересованим лицима. 
 
На основу претходно изнетог, Комисија закључује да реализација предметне 
концентрације неће изазвати негативне последице у погледу промене степена 
концентрисаности на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици 
Србији. У складу са тим, оцењено је да спровођење пријављене концентрације неће 
довести до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на нашем 
националном тржишту или његовом делу, а нарочито до стварања или јачања 
доминантног положаја, чиме су се стекли услови да Комисија донесе одлуку о 
одобравању предметне концентрације, па је стога одлучено као у ставу I диспозитивa.  
 
Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 1. 
тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, а на основу 
оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на 
тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација 
пријављена. 
 
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 
пријема решења. 
  

 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ    Доц. др Милоје Обрадовић 

 


