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Р е п уб л и к а  Срб и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ  

Број: 6/0-02-319/2016-6 

  Датум: 14. јун 2016. године 

Београд 

                  

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37 став 2 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана 

192. став 1 Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 

31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) 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), одлучујући по заједничкој Пријави 

концентрације број: 6/0-02-319/2016-1 друштава Nestle S.A., са регистрованим 

седиштем на адреси Avenue Nestle 55, Vevey, 1800, Швајцарска и PAI Partners SAS, 

са регистрованим седиштем на адреси 232, rue de Rivoli, 75054 Paris CEDEX 01, 

Република Француска поднетој 7. априла 2016. године преко пуномоћника, 

адвоката Данијела Стевановића из „Моравчевић, Војновић & Партнери“ оад из 

Београда, улица Добрачина бр. 15, дана 14. јуна 2016. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје заједничким улагањем друштва Nestle S.A., са регистрованим 

седиштем на адреси Avenue Nestle 55, Vevey, 1800, Швајцарска, регистрованог у 

Трговачком регистру кантона Вод под бројем СНЕ-105.909.036 које се састоји од 

пословања овог друштва у области производње и дистрибуције сладоледа и других 

смрзнутих производа у земљама EMENA региона (Europa, Middle East, North Africa, 

искључујући Израел) и у другим географским подручјима, као и пословања са 

расхлађеним млечним производима на Филипинима, и друштва PAI Partners SAS, 

са регистрованим седиштем на адреси 232, rue de Rivoli, 75054 Paris CEDEX 01, 

Република Француска, регистрованог у Регистру трговине и друштава при 

Привредном суду у Паризу под бројем 443 837 331 R.C.S. Paris које ће уложити 

R&R групу друштава којом управља друштво R&R Ice Cream plc, са регистрованим 

седиштем на адреси Richmond House, Leeming Bar Industrial Estate, Leeming Bar, 

Northallerton, North Yorkshire, DL7 9UL, Велика Британија, регистрованог у 

Агенцији за привредне регистре Енглеске и Велса под бројем 5777981, у циљу 
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стварања новог независног учесника на тржишту над којим ће имати заједничку 

контролу.  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци заједничке пријаве концентрације 

сваки понаособ уплатили износе од 12.500 (дванаестхиљадапетстотина) евра на 

девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне банке 

Србије и од 1.535.730 

(милионпетстотинатридесетпетхиљадаседамстотинатридесет) динара на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства 

финансија Републике Србије, што укупно представља утврђену висину таксе за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 

 

Друштва Nestle S.A., са регистрованим седиштем на адреси Avenue Nestle 55, 

Vevey, 1800, Швајцарска, регистровано у Трговачком регистру кантона Вод под 

бројем СНЕ-105.909.036 и PAI Partners SAS, са регистрованим седиштем на адреси 

232, rue de Rivoli, 75054 Paris CEDEX 01, Република Француска, регистровано у 

Регистру трговине и друштава при Привредном суду у Паризу под бројем 443 837 

331 R.C.S. Paris (у даљем тексту: Nestle, PAI Partners, подносиоци Пријаве) су 

поднела Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) дана 7. 

априла 2016. године заједничку Пријаву концентрације број: 6/0-02-319/2016-1, 

која настаје заједничким улагањем у циљу стварања новог независног учесника на 

тржишту над којим ће имати заједничку контролу и чије ће се пословне активности 

односити на производњу и снабдевање смрзнутим производима, првенствено 

сладоледом (у даљем тексту: Пријава). 

Пријава је поднета Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3 

Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба) из разлога (из члана 6, став 1, тачка 

1 Уредбе), да ниједан учесник у концентрацији не обавља пословне активности на 

истом релевантном тржишту производа и релевантном географском тржишту, што 

је Комисија оценила као исправно. С обзиром да поднета документација Комисији 

није била у свему усклађена са Уредбом, недостаци Пријаве су отклоњени допуном 

Пријаве заведеном у Комисији под бројем: 6/0-02-319/2016-4 од 16. маја 2016. 

године. 

Комисија је, такође, оценила да су подносиоци Пријаве извршили уплату 

утврђене висине таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку, што је констатовано у ставу II диспозитива. 

У складу са изложеним Пријава је комплетирана и испуњени су услови за 

поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку. 

 

Увидом у целокупну наведену документацију, утврђено је како следи. 

Nestle је швајцарско јавно друштво чије су акције листиране на швајцарској 

берзи а истим се, такође, преко америчких депозитних потврда тргује и на 
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америчком слободном берзанском тржишту. На дан 31. децембар 2014. године, ово 

друштво је имало 151.489 регистрованих акционара, али ниједан од њих, како 

Nestle наводи, не поседује директно/индиректно 5% или више његовог емитованог 

основног капитала, што упућује на закључак да је власништво над акцијама 

друштва Nestle диверзификовано. 

Nestle је и холдинг друштво Nestle групе која се састоји од бројних зависних 

друштава и заједничких улагања лоцираних широм света. Данас је лидер у светској 

прехрамбеној индустрији који послује већ 150 година, у новије време под слоганом 

„Good Food, Good Life“ чији је смисао обезбеђење потрошачима широког избора 

хране и пића, који нису само укусни већ представљају и здравији избор. Тренутно 

послује у 197 земаља са око 330.000 запослених и поседује 468 фабрика у 86 

земаља широм света. Бави се производњом, прометом и продајом широког 

портфолиа следећих производа: млечни производи, напитци од кафе, флаширана 

вода, житарице, нутритивни производи за негу здравља, кулинарски производи 

укључујући готову храну, зачини, сосови и суве тестенине, сладолед, напитци од 

чаја, кондиторски производи укључујући чоколаде и грицкалице. Nestle такође 

послује и у сегменту који није повезан за прехрамбене производе као што су храна 

за кућне љубимце и производи за негу здравља коже. Преко својих повезаних 

друштава, такође, послује на тржишту  производње  и продаје  смрзнуте хране, 

укључујући сладолед. Nestle производи и врши промет одређеног асортимана 

производа од сладоледа на тржиштима  малопродаје  и угоститељства, углавном 

производећи ове производе под сопственим брендовима.  

Nestle од 2011. године има регистровано присуство у Републици Србији 

преко зависног друштва Nestle Adriatic S d.o.o. Beograd са регистрованим седиштем 

у улици Железничка 131, Београд-Сурчин, Република Србија, матични број 

20736704 (у даљем тексту: Nestle Србија). Претежна регистрована делатност овог 

друштва јесте производња осталих прехрамбених производа – шифра 1089. Његове 

пословне активности су организоване на следећи начин: Nestle Србија се бави 

увозом и извозом производа друштва Nestle у/из Републику/е Србију/е, 

дистрибуцијом одређеног спектра Nestle производа, укључујући кафу, чоколаде, 

житарице, храну за бебе, сладоледе, кулинарске производе и храну за кућне 

љубимце, а уз то, управља и фабриком за производњу сладоледа друштва Nestle у 

Републици Србији, која се налази у Старој Пазови.  

Nestle група (повезани учесници на тржишту који је чине) представља 

једног учесника на тржишту у складу са чланом 5 Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон).  

PAI Partners је француско друштво које је један од најстаријих и 

најискуснијих инвеститора у приватни капитал у Европи. Представља независно 

друштво (није под контролом било ког правног/физичког лица) чији је целокупни 

емитовани акцијски капитал у директном власништву његових акционара, […]
1
. 

Овај подносилац Пријаве управља и пружа саветодавне услуге инвестиционим 

фондовима приватног капитала са укупном вредношћу од више од 8 милијарди 

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

у распону који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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евра. PAI Partners је индустријски фокусиран и активан средње/дугорочни 

акционар, а инвестициони фондови којима управља или које саветује PAI Partners 

воде политику стицања већинског учешћа у друштвима која послују у различитим 

индустријским секторима.  

Kако је напред наведено, PAI Partners као друштво за управљање 

инвестиционим фондовима тренутно управља фондовима укупне вредности од 

преко 8 милијарди евра, који имају улагања у 18 портфолио друштава (група 

друштава). С обзиром да ниједан од тих фондова није основан у Републици Србији, 

PAI нема директна зависна друштва регистрована у Републици Србији. […]: 

[...]. 

[...]. 

 PAI Partners ће унети као свој улог у заједничко улагање са Nestle (у даљем 

тексту: ЗУ) R&R групу, којом управља друштво R&R Ice Cream plc, са 

регистрованим седиштем на адреси Richmond House, Leeming Bar Industrial Estate, 

Leeming Bar, Northallerton, North Yorkshire, DL7 9UL, Велика Британија, 

регистровано у Агенцији за привредне регистре Енглеске и Велса под бројем 

5777981 (у даљем тексту: R&R). R&R групу осим управљачког друштва чине и 

друштва које исто контролише и чији је списак достављен Комисији. 

 R&R је произвођач индустријског сладоледа у Великој Британији са 

седиштем у месту Leeming Bar. R&R има три производне локације у Великој 

Британији, и шест локација на тлу Европе, као и локацију у Јужној Африци и 

Аустралији. R&R производи и врши промет широког асортимана производа од 

сладоледа приватних робних марки на тржиштима малопродаје и угоститељства, а 

има и ограничену продају сладоледа сопствених и лиценцираних марки. 

 [...]. R&R нема регистрована повезана друштва као ни пословне активности 

у Републици Србији, осим минималне продаје остварене у 2014. години. 

PAI Partners и друштва која исти контролише чине PAI групу која 

представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5 Закона.  

Предложена концентрација се тиче заједничког улагања од стране Nestle 

S.A. и PAI Partners у циљу стварања новог учесника на тржишту који ће пословати 

на дугорочној основи и имати све функције независног учесника на тржишту у 

смислу члана 17 став 1 тачка 3) Закона. 

Из података достављених Комисији о укупним (консолидованим) 

приходима подносилаца Пријаве оствареним на светском тржишту у 2014. години, 

као и о укупном приходу једног од њих оствареном на тржишту Републике Србије 

у 2014. години - проистиче да исти надмашују износе остварених укупних 

годишњих прихода из првог алтернативног услова из члана 61 Закона, што значи да 

је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.  

 [...]. 

 Као што је већ напред наведено, предметна трансакција се састоји од 

оснивања потпуно функционалног заједничког улагања од стране Nestle, које се 

тиче његовог пословања са сладоледом и смрзнутим производима, и PAI Partners, 
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које се тиче његове повезане групе друштава R&R. Пословне активности ЗУ ће се 

односити на производњу и снабдевање смрзнутим производима, првенствено 

сладоледом. 

 Nestle ће унети као улог у ЗУ: […]. У осталом делу Nestle Србија неће бити 

унета као улог у ЗУ и остаће део Nestle групе. 

 PAI Partners ће унети у ЗУ целокупну R&R групу, која је остварила тек 

незнатну интернационалну продају у Републици Србији и то само у 2014. години.  

 […].  

 […]. 

 […]. 

 […]. 

 Након спровођења концентрације ЗУ, над којим ће PAI и Nestle вршити 

заједничку контролу, ће се бавити производњом и снабдевањем смрзнутим 

производима, првенствено сладоледом, док ће у Републици Србији пословне 

активности ЗУ бити ограничено само на производњу и продају сладоледа. 

 […]. 

 Подносиоци Пријаве су као предлог за релевантна тржишта производа 

(имајући у виду главне поделе сладоледа на основу навика купаца приликом 

његове куповине и конзумације, као и заменљивост на страни тражње) определили 

тржишта за производњу и  продају:  

I. сладоледа за кућну конзумацију - сладолед који купују купци у 

супермаркетима, мањим радњама и другим малопродајним објектима, са 

намером да га конзумирају нешто касније током дана или неког другог дана. 

Сладолед за кућну конзумацију је доступан у великом броју форми тзв. 

„породичног паковања“, укључујући тубе, корнете разних паковања, 

запаковане штанглице, на штапићу, у виду сендвича, итд.  

II. импулсивног сладоледа – сладолед који се конзумира на месту продаје или на 

улици. Овај сладолед се продаје учесницима на тржишту који управљају 

различитим врстама продајних места као што су пекаре, сандуци за продају 

сладоледа, камиони за продају сладоледа, итд. Његова карактеристика је да 

га крајњи купац, такође, купује за непосредну конзумацију у мањој 

количини и по већој цени од сладоледа за кућну конзумацију. Потражња за 

истим у великој мери зависи од сезонских и климатских услова.  

III. кетеринг сладоледа, намењеног првенствено HO-RE-CA сектору - сладолед 

за конзумацију у ресторанима, хотелима, кафићима, мензама, болницама, 

итд. Овај тржишни сегмент повезује понуде произвођача сладоледа и 

потражњу ресторана, хотела, кафића, мензи и трговаца на велико. 

Сладоледи који се продају овим каналом се углавном продају и достављају 

на велико било директно купцима или њиховим трговцима на велико и 

конзумирају се на угоститељском месту и у засебном запакованом облику. 
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 У вези са напред наведеним, узето је у обзир и да је Nestle преко Nestle 

Србија присутна на тржишту производње и дистрибуције/продаје сладоледа у 

Републици Србији а да је R&R имао тек минимално присуство и то само на 

тржишту продаје сладоледа […] а у 2015. години у Републици Србији није имао 

било какву продају, […].  

 Подносиоци Пријаве су као релевантно географско тржиште предложили 

територију Републике Србије, имајући у виду разлике у регулативи, у навикама 

купаца, брендирању, рецептима за производе и амбалажи. 

У вези са тржишним уделима подносилаца Пријаве и њихових конкурената 

на релевантним тржиштима, подносиоци Пријаве су навели да немају о истим 

поуздане одговарајуће податке, посебно имајући у виду да не постоји преклапање 

њихових пословних активности на домаћем тржишту, јер R&R није ни био 

присутан у Републици Србији (како је већ представљено), па о истим нису ни 

рађене процене. 

Nestle је ипак, ради комплетности података у Пријави, Комисији доставио 

следеће податке о вредностима продаје остварене од стране Nestle Србија у 

Републици Србији на релевантним тржиштима производа: продаја сладоледа за 

кућну конзумацију, импулсивног сладоледа и кетеринг сладоледа у 2015. години, 

који су садржани у Табели 1: 

 

Табела 1 

категорија сладоледа  вредност продаје у 2015. години 

Сладолед за импулсивну конзумацију […] 

Сладолед за кућну конзумацију […] 

Кетеринг сладолед […] 

 Извор: Nestle Србија 

На основу свега наведеног подносиоци Пријаве истичу да самим тим што не 

постоји хоризонтално преклапање између њихових пословних активности у 

Републици Србији,  спровођење предметне концентрације неће довести до 

агрегације тржишних удела ни на једном од дефинисаних релевантних тржишта 

производа и да  неће имати никакав утицај на конкуренцију у Републици Србији. 

Једина промена ће се састојати у преузимању постојећих пословних активности 

Nestle Србија на домаћем тржишту од стране ЗУ, што неће довести до 

ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренције на релевантном 

тржишту. 

Комисија је прихватила предложено дефинисање релевантних тржишта, као 

исправно. 

[…].  

[…]. 
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Осим продаје у Републици Србији, ови производи се  извозе из Републике 

Србије до других правних лица и дистрибутера друштва Nestle у јадранском 

региону.  

[…]. 

 […]. 

[…]. 

          На основу анализе свих елемената Пријаве и целокупне документације која је 

достављена Комисији, утврђено је да спровођење предметне концентрације не 

доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције, пре свега 

стварањем или јачањем доминантног положаја подносилаца Пријаве на 

релевантним тржиштима производа. 

Применом критеријума из члана 19 Закона Комисија је оценила да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у 

првом ставу диспозитива решења. 

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета 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 СРЕДСТВУ 

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 

 Др Милоје Обрадовић  

 

 

 


