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     Р е п у б л и к а   С р б и ј а                 

  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

           КОНКУРЕНЦИЈЕ 

       Број: 6/0-02-186/2016-4 

 Датум: 29. фебруар 2016. 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. 6/0-02-186/2016-1, коју је дана 09. фебруара 2016. године 

поднела пуномоћник Бојана Миљановић, адвокат из "Karanović & Nikolić" OAD, 

ул. Ресавска бр. 23, Београд, Република Србија, у име друштва "Tetra Pak 

Nederland Holding B.V.", са седиштем на адреси Herikerbergweg 108 A, 1101CM 

Amsterdam, Холандија, регистрованог при холандском Привредном Регистру 

под бројем регистрације 33275364, дана 29. фебруара 2016. године, доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле друштва "Tetra Pak 

Nederland Holding B.V.", са седиштем на адреси Herikerbergweg 108 A, 1101CM 

Amsterdam, Холандија, регистрованим при холандском Привредном Регистру 

под бројем регистрације 33275364, над друштвом "Laude B.V.", са седиштем на 

адреси Heembadweg 3, 9561CZ Ter Apel, Холандија, регистрованим при 

холандском Привредном Регистру под бројем регистрације 02316275, тако што 

ће "Tetra Pak Nederland Holding B.V." стећи све акције у "Laude B.V.". 

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац Пријаве извршио 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 

6/0-02-186/2016-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. 
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тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Холандско приватно друштво са ограниченом одговорношћу "Tetra Pak 

Nederland Holding B.V." (у даљем тексту: Tetra Pak или подносилац Пријаве), 

поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 

09. фебруара 2016. године Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) бр. 

6/0-02-186/2016-1. На основу увида у предметну Пријаву, Комисија је 

констатовала да је иста уређена у складу са Уредбом о садржини и начину 

подношења пријаве концентрације ("Сл. гласник РС" бр. 05/2016). Подносилац 

пријаве је извршио уплату накнаде за издавање акта Комисији, што је 

констатовано у ставу II диспозитива.  

Друштво Tetra Pak припада Tetra Laval Групи друштава. Матично друштво 

подносиоца Пријаве је "Tetra Laval Holdings B.V.", са седиштем на адреси 

Herikerbergweg 108 A, 1101CM, Amsterdam Zuidoost, Холандија. Tetra Laval 

Групу чине три индустријске групе: Tetra Pak, Sidel и DeLaval. Tetra Pak је 

активан у области обраде и паковања хране у картонским материјалима, 

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 произвођач опреме за паковање, посебно 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 опрему у области сточарства. Остварени приход Tetra 

Laval Групе у 2015. години  на светском нивоу износио је око [...]
1
 ЕУР, а у 

Србији више од 10 милиона ЕУР. 

 

Tetra Laval Група је у Србији присутна преко своја два зависна друштва: 

 

− "Tetra Pak Production" d.o.o. из Бeoгрaда, (матични број 17164627, шифра 

делатности 1721, производња таласастог папира и картона и амбалаже 

од 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. 

 

Холандско друштво "Laude B.V." (у даљем тексту: Laude или Циљно друштво) 

производи и продаје разноврсне пластичне калупе за сиреве (претежно за тврде 

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

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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и полутврде сиреве). У 2015. години Циљно друштво је остварило приход од 

око [...] ЕУР. Laude нема повезана друштва у Републици Србији и није остварио 

приход у Србији у претходне три године. 

 

Као правни основ концентрације Комисији је достављен Уговор о купопродаји 

свих емитованих акција у Laude, који су 26. јануара 2016. године закључили 

Tetra Pak као купац и друштво "Rienks Beheer B.V.", са седиштем  у Hallumu, на 

адреси De Bontekoe 1, 8915 AA Leeuwarden, Холандија, регистровано у 

привредном регистру Холандије под бројем 01055957, као продавац свих 

емитованих акција у Циљном друштву. Након реализације предметне 

трансакције, Tetra Pak ће стећи све акције, а тиме и непосредну појединачну 

контролу над Циљним друштвом, у складу са чланом 17. став 1. тачка 2. Закона. 

 

Подносилац Пријаве сматра да за потребе предметне трансакције није 

неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа имајући у виду 

да, без обзира на усвојену дефиницију, предметна концентрација неће имати 

било каквог утицаја на конкуренцију у Србији, с обзиром да Циљно друштво 

није присутно у Србији. У циљу достављања потпуних информација, 

подносилац Пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта производа, 

предложио тржиште снабдевања опремом/системима за производњу сирева (ово 

тржиште обухвата дизајн, производњу, аутоматизацију, инсталацију и пуштање 

у рад). Комисија је полазећи од производног портфолија Циљног друштва, 

релевантно тржиште производа уже дефинисала, односно као тржиште калупа 

за сиреве, не сегментирајући исто у зависности од врсте сира који се обрађује 

(пресовани/непресовани). Тржиште калупа за сиреве подразумева дизајн, 

производњу и продају калупа који се користе у производњи сирева. Разлике у  

калупима постоје у зависности од врсте сира који се обрађује, односно да ли се 

обрађује пресовани сир (разне врсте тврдог и полутврдог сира) или непресовани 

сир (разне врсте меког сира). Циљно друштво претежно производи и продаје 

калупе за пресовани сир (тврди или полутврди). 

 

Иако је става да за потребе предметне концентрације дефиниција релевантног 

географског тржишта може остати отворена, с обзиром да реализација 

предметне трансакције не доводи до проблема у области конкуренције у Србији, 

подносилац Пријаве је предложио да се исто дефинише као територија Србије. 

Комисија је полазећи од критеријума за дефинисање релевантног географског 

тржишта, прихватила предложену дефиницију, што је у складу са надлежношћу 

Комисије, која ефекте концентрација процењује на тржишту Србије. 

 

На основу достављених података у Пријави, Комисија констатује да ни један од 

учесника предметне екстериторијалне концентрације није присутан на 

утврђеном релевантном тржишту, при чему Циљно друштво нема било какав 

облик присутности у Србији. Сходно наведеном, не постоје хоризонтална 

преклапања, као ни вертикалне везе између учесника концентрације на 

релевантном тржишту.  

 

На основу претходно изнетог, Комисија закључује да реализација предметне 

концентрације неће имати било какве ефекте на релевантном тржишту. У 

складу са тим, оцењено је да спровођење пријављене концентрације неће 
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довести до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције у Србији 

или њеном 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 

 

 

 

 

 


