
 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

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, 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“ број 49/11), одлучујући по пријави 

концентрације број 6/0-02-728/2016-1, од 18. октобра 2016. године, коју је 

поднело привредно друштво „JT International Holding B.V.“ са седиштем на 

адреси Bella Donna 4, 1181RM, Amstelveen, Холандија, преко пуномоћника 

адвоката Данијела Стевановића, из адвокатске канцеларије „Моравчевић 

Војновић & Партнери“, из Београда, ул. Добрачина бр. 15, дана 8. новембра 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 од стране друштва „JT 

International Holding B.V.“ са седиштем на адреси Bella Donna 4, 1181RM, 

Amstelveen, Холандија, које је уписано у регистру Привредне коморе Холандије 

под матичним бројем 32073749, над друштвом BIS Overseas Bolivia S.R.L. са 

седиштем на адреси Av. Cristo Redentor, Barrio 7 de Septiembre, Санта Круз, 

Боливија, које је регистровано у Привредном регистру Боливије под бројем 

00103096, до које долази стицањем искључиве контроле подносиоца пријаве над 

циљним друштвом.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио 

уплату износа од 24.973,50 (двадесетчетирихиљадедеветстотинаседамдесеттри и 

50/100) ЕУР на девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код 

Народне банке Србије, и доплату износа од 3.264,00 

(трихиљадедвестотинешездесетчетири) динара на рачун Комисије за заштиту 

кокуренције отворен код Управе за трезор, Министарства Финансија, с позивом 

на број 6/0-02-728/2016-1, што укупно представља прописан износ таксе за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Привредно друштво „JT International Holding B.V.“ са регистрованим 

седиштем на адреси Bella Donna 4, 1181RM, Amstelveen, Холандија (у даљем 

тексту: JTIH или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 18. октобра 2016. године, преко 

пуномоћника, адвоката Данијела Стевановића, из адвокатске канцеларије 

„Моравчевић Војновић & Партнери“, из Београда ул. Добрачина бр. 15, пријаву 

концентрације бр. 6/0-02-728/2016-1 (у даљем тексту: пријава). Допунама 

документације која је Комисији достављена 20., 28. и 31. октобра 2016. године, 

отклоњени су недостаци иницијалне пријаве.  

 

Комисија је утврдила да је поднета пријава потпуна и у складу са чланом 

3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. 

Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани износ таксе 

за издавање акта Комисији, што је констатовано у ставу II диспозитива.  

 

У предметном управном поступку подносилац пријаве поставио је и 

Захтев за заштиту података број: 6/0-02-728/2016-5 од 24. октобра 2015. године, у 

коме су таксативно наведени подаци и информације чија се заштита тражи, о 

коме је одлучено посебним Закључком бр. 6/0-02-728/2016-12 од 2. новембра 

2016. године. 

 

Увидом у достављену документацију овде учесника концентрације, 

изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, у њихове финансијске 

извештаје, као и у друге достављене доказе, утврђено је следеће чињенично 

стање.  

 

Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве је холандско друштво JTIH које је део Japan Tobacco 

групе (у даљем тексту: ЈТ група), међународног конгломерата друштава које 

послује широм света. JTIH је зависно друштво ЈТ у његовом искључивом 

индиректном власништву. Подносилац пријаве у склопу предметне пријаве 

доставио је бројне информација које се односе на активност ЈТ групе, број и 

распоред производних постројења широм света, списак држава у којима се 

налазе производни погони ове групе, као и број земаља у којима се продају 

дувански производи ЈТ групе. У оквиру пословања ЈТ групе постоји разлика 

између пословних активности у Јапану и Кини, као и пословних активности које 

ова група друштава обавља широм света. Пословне активности JT у дуванској 

индустрији у Јапану обухватају производњу и продају готових цигарета и 

осталих дуванских производа на локалном нивоу, где група има ексклузивна 

права да производи дуванске производе, укључујући дуван за мотање, дуван за 

пуњење цигарета, дуван за жвакање, цигаре и цигарилосе. Осим тога, JT група 
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врши продају и пласира дуванске производе на кинeско тржиште. Поред 

активности везаних за дуванску индустрију, ЈТ група послује и у фармацеутском 

и прехрамбеном сектору. 

 

На међународном тржишту ван Јапана и Кине, ЈТ се бави производњом и 

продајом дуванских производа преко свог зависног друштва JT International (ЈТI) 

са седиштем у Швајцарској. Компанија JTI основана је 1999. године када је Japan 

Tobacco стекао RJ Reynolds International, не-америчко дуванско пословање 

друштва RJ Reynolds Nebisco, а након тога и компанију Gallaher Group plc. 

међународног произвођача дуванских производа.  

 

Компанија ЈТI са преко 26.000 запослених послује у преко 120 земаља 

широм света. Поред продаје готових цигарета (фабрички прављене цигарете), од 

којих ово друштво остварује највећи део прихода, JTI производи и продаје и 

друге дуванске производе као што су дуван за мотање, дуван за пуњење 

цигарета, дуван за жвакање, цигаре и цигарилосе. JTI је власник три од петнаест 

најбољих робних марки цигарета на свету. Портфолио робних марки друштва JTI 

укључује робне марке као што су  Winston, Mevius, Camel, Benson & Hedges, Silk 

Cut, Sobranie, Glamour и LD. 

 

У Републици Србији ЈТ Група присутна је преко домаћег друштва „JT 

International“ a.д. из Сенте, са седиштем на адреси Суботички друм бр. 17.(у 

даљем тексту: JTI Сента). Друштво је основано 2000 године и регистровано у 

Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08052441, а његову 

претежну делатност чини трговинa на велико дуванским производима (шифра 

делатности 4635). Једини власник укупног акцијског капитала овог домаћег 

друштва јесте холандски ЈТIH – овде подносилац пријаве (извор Централни 

регистар депо и клиринг хартија од вредности). ЈТI Сента као део ЈТ Групe бави 

се производњом и продајом дуванских производа, углавном готових цигарета. 

Представништво JTI Сента налази се у Београду. 

 

У предложеној пословној трансакцији циљно друштво је BIS Overseas 

S.R.L. са седиштем на адреси Av. Cristo Redentor, Barrio 7 de Septiembre, Санта 

Круз, Боливија. Друштво је регистровано у Привредном регистру Боливије под 

бројем 00103096, а претежна делатност односи се на дистрибуцију цигарета, 

пића и друге робе широке потрошње у Боливији. Ово друштво има огранке у 

Санта Крузу и Ла Пазу. Тренутни капитал друштва BIS Overseas (износи [...]
1
 

национална валута Боливије) састоји се од [...] квота које су у власништву 

друштва BIS Corl S.L., које поседује [...] квота или /70-80/% удела и господина 

Ramiro Alfaro Lledo, који поседује [...] квоте или /20-30/% удела. У свом 

пословању, највећи део цигарета ово друштво набавља од JT International SA 

зависног друштва у саставу ЈТ Групе. Циљно друштво нема зависнa друштава, 

огранакe нити представништава у Републици Србији и није остварило продају у 

Републици Србији. 

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

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација се тиче стицања појединачне контроле од 

стране JTIH над друштвом BIS Overseas у складу са Уговором о куповини квота 

у капиталу. JTIH намерава да стекне 100% удела у капиталу циљног друштва, 

[...]. Друштво JTI NL са седиштем у Амстердаму, Холандија са матичним бројем 

002539482, регистровано је за послове финансијског лизинга.  

 

[...] Све наведено у поступку преузимања реализовано је у складу са 

законским прописима Боливије, где према важећим прописима, циљно друштво у 

сваком тренутку пословања мора формално имати најмање два власника удела.  

 

Предметна трансакција представља концентрацију у смислу члана 17. став 

1 тачка 2) Закона. У циљу реализације ове пословне трансакције, JTIH, као купац, 

и BIS Corl S.L. и Ramiro Alfaro Lledo као продавци, су [...] закључили Уговор о 

куповини квота у капиталу. Правни основ предметне концентрације садржи 

обострано исказану намеру закључења ове пословне трансакције, односно 

спремност и вољу уговорних страна да дође до реализације ове концентрације. 

Комисија је предметни Уговор прихватила као валидни правни основ ове 

концентрације, и исти се налази у списима предмета. 

 

Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

Комисија је на основу анализе пријаве и целокупне документације 

утврдила да је подносилац пријаве исправно поступио када је предметну пријаву 

доставио Комисији, будућу да су испуњене све законске претпоставке за то. 

Резултати финансијског пословања учесника ове трансакције, указују да су 

достигнути прагови из члана 61. Закона, при чијем испуњавању постоји обавеза 

пријаве концентрације Комисији, ради издавања одобрења за њено спровођење. 

Такође, Комисија је утврдила да је пријава концентрације поднета благовремено 

у складу са чланом 63. став 1. Закона, као и то да је пријава поднета у складу са 

чланом 6. став 1. тачка 2) под-тачка (1) Уредбе. 

 

Релевантно тржиште  

 

У предметној трансакцији обе стране учеснице концентрације послују у 

дуванској индустрији. ЈТ се бави производњом и продајом дуванских производа 

широм света, док BIS Overseas врши дистрибуцију цигарета, пића и друге робе 

широке потрошње у Боливији. Подносилац пријаве за разлику од циљног 

друштва присутан је и послује у Републици Србији. 

 

Индустрију дувана као значајну привредну грану могуће је посматрати и 

анализирати кроз следеће нивое. Први од њих односи се на узгој и третирање 

(сушење) сировог дувана, а затим следи поступак обраде дувана од сирове до 
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обрађене форме (поступак сортирања дувана, мешање, квалитетно бирање, 

одвајање лишћа од стабљике, сушење и паковање обрађеног лишћа). Посебан 

ниво се односи на прераду дувана у готове цигарете, дуван за мотање и дуван за 

пуњење цигарета, цигаре, цигарилосе, дуван за лулу, дуван за жвакање (snus), 

бурмут и остале дуванске производе, и на крају дистрибуција дуванских 

производа крајњим потрошачима (трговци на велико, дистрибутери, продавнице 

на мало, киосци, продајни аутомати).  

 

Подносилац пријаве у конкретном предмету сматра да прецизна 

дефиниција тржишта производа може да остане отворена будући да пријављена 

концентрација не доводи до проблема у области конкуренције без обзира на 

дефиницију тржишта, пошто циљно друштво не остварује продају у Републици 

Србији и пословне активности страна у Републици Србији се не преклапају ни у 

једном пословном сегменту. Ипак у циљу давања потпуне дефиниције 

релевантног тржишта производа а на основу пословних активности учесника 

концентрације, подносилац пријаве је предложио да се за потребе ове пријаве 

релевантно тржиште производа и релевантно географско тржиште одреди на 

основу пословних активности JTI као тржиште производње и продаје цигарета и 

осталих дуванских производа у Републици Србији.  

 

Комисија овакав приступ подносиоца пријаве није могла да прихвати, те 

је за оцену ефеката предметне концентрације релевантно тржиште производа 

дефинисала као тржиште дистрибуције цигарета и других дуванских производа 

што представља и стварну делатност циљног друштва. Обзиром да циљно 

друштво није присутно на тржишту Републике Србије, даље сегментирање 

релевантног тржишта производа за потребе овог поступка није неопходно.  

 

Тржиште дистрибуције дуванских производа обухвата све релевантне 

канале продаје тих производа. На многим тржиштима задатак продавца на 

велико и/или дистрибутера дуванских производа је ограничен на физичку 

дистрибуцију дуванских производа која укључује логистичке радње које су 

неопходне за допремање дуванских производа малопродајним објектима, 

киосцима и продајним аутоматима и другим местима који продају те производе 

крајњим купцима.  

 

Када је реч о дефинисању релевантног географског тржишта, подносилац 

пријаве анализирао је претходне одлуке Европске Комисије везане за наведену 

област, која је релевантна географска тржишта у сличним предметима (продаја 

готових цигарета и дувана за мотање/дувана за пуњење цигарета) одредила као 

национална по обиму.  

 

Подносилац пријаве је става да дефиниција релевантног географског 

тржишта може остати отворена, с обзиром да реализација предметне трансакције 

не доводи до било каквог спречавања, ограничавања или нарушавања 

конкуренције у Републици Србији. Ово из разлога јер циљно друштво није 

присутно у Србији и зато што не постоје хоризонтална преклапања и вертикалне 

везе између учесника концентрације. Комисија је полазећи од критеријума за 
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дефинисање релевантног географског тржишта, дефинисала исто, као тржиште 

Републике Србије, у складу са законским надлежностима Комисије, која ефекте 

пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију процењује за 

оквир националне територије.  

 

Тржиште производње и продаје дуванских производа, у Републици 

Србији, регулисано је законским и другим прописима који контролишу ову 

веома значајну област. Тржишни удели ЈТ Групе и њених конкурената на 

домаћем тржишту дуванских производа, представљени су на основу показатеља 

агенције Nielsen, где су на релевантном тржишту у 2015. године, пословали: 

Phillip Morris International са око /30-40/%, British American Tobacco са око /20-

30/%, JTI са око /10-20/%, Imperial Tobacco Group са око /5-10/% и други са око 

/5-10/%. Од укупно произведене количине дуванских производа у Републици 

Србији највећи део се односи на фабрички прављене цигарете. 

 

Дистрибуцију дуванских производа произведених у Сенти (JTI Сента), ЈТ 

група у Републици Србији обавља преко једног независног дистрибутера 

друштва Mercata d.o.o. из Београда. Све произведене количине се директно 

предају дистрибутеру који их продаје и дистрибуира трговцима на мало. Поред 

тога, Japan Tobacco група од других чланова ЈТ групе увози одређене дуванске 

производе у Републику Србију и пласира их преко наведеног дистрибутера. 

Такође, ЈТ група из Републике Србије извози готове цигарете и друге дуванске 

производе у земље у окружењу у Хрватску, Босну и Херцеговину, Црну Гору, 

Македонију и Албанију. 

 

Оцена ефеката концентрације  

 

Спровођењем предметне концентрације доћи ће једино до промене 

власништва над циљним друштвом од стране подносиоца пријаве. Предметна 

пословна трансакција неће имати негативан утицај на конкуренцију на домаћем 

тржишту јер циљно друштво нема никаквих пословних активности у Републици 

Србији. Реализацијом наведеног преузимања за ЈTI представља прилику да 

прошири своје присуство у јужној Америци. 

 

Према свим елементима предметне пријаве који су оцењени релевантним 

за поступак одлучивања по истој, Комисија је закључила да спровођење ове 

екстратериторијалне концентрације не доводи до значајног спречавања, 

ограничавања или нарушавања конкуренције на тржишту Републике Србије, или 

било ком његовом делу, а нарочито стварањем или јачањем доминантног 

положаја, односно да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, 

па је стога одлучено као у диспозитиву. 

 

Одлука у ставу другом донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и 

чллана 2. став 1. тачка 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у 

концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години 

која претходи години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији, 

ради издавања сагласности за њено спровођење. 
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Упутство 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 
  

Др Милоје Обрадовић 

 

 


