
Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 
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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), 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-

02-330/2017-1, коју је 12. априла 2017. године поднело привредно друштво „Lupert“ 

Ltd., са седиштем на адреси Apax Partners Israel Ltd., 4 Berkowitz St, Тел Авив, Израел, 

преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске канцеларије „Карановић 

и Николић“, Ресавска 23, Београд, дана 5. маја 2017. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем контроле од стране привредног друштва „Lupert“ Ltd., са 

седиштем на адреси Apax Partners Israel Ltd., 4 Berkowitz St, Тел Авив, Израел, матични 

број 515596542, над привредним друштвом „Syneron Medical“ Ltd., са седиштем на 

адреси Industrial Zone, Tavor Building, P.O.B. 550, Yokneam Illit 20692, Израел, матични 

број 512986514. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио 25.000 

(двадесетпетхиљада) евра на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен 

код Народне банке Србије, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења 

о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво „Lupert“ Ltd., са седиштем на адреси Apax Partners Israel Ltd., 

4 Berkowitz St, Тел Авив, Израел, матични број 515596542, поднело је Комисији за 

заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 12. априла 2017. године, преко 

пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске канцеларије „Карановић и 

Николић“, Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-330/2017-1. 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-330/2017-5 

Датум: 5. мај 2017. године 

Б е о г р а д 



2 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни део 

пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је 

уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон), 

подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту одређених података 

садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација 

података чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог 

захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.  

 

1. Учесници у концентрацији  

Подносилац пријаве, привредно друштво „Lupert“ Ltd., са седиштем на адреси 

Apax Partners Israel Ltd., 4 Berkowitz St, Тел Авив, Израел, матични број 515596542, 

послује у оквиру групе друштaва под крајњом контролом фондова приватног капитала 

које саветује друштво „Apax Partners LLP“, са седиштем на адреси 33 Jermyn Street, 

Лондон, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске. У оквиру ове 

групе друштава послују […]. 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи 

непосредну контролу над друштвом „Syneron Medical“ Ltd., са седиштем на адреси 

Industrial Zone, Tavor Building, P.O.B. 550, Yokneam Illit 20692, Израел, матични број 

512986514, које је котирано на NASDAQ берзи. Основна делатност друштва „Syneron 

Medical“ је производња и дистрибуција, односно продаја ласера и других уређаја који 

користе различите изворе енергије (energy based devices for aesthetic purposes), које 

лекари и козметичари употребљавају у дерматологији и приликом пружања 

козметичких услуга (обликовање тела, уклањање маља, смањење бора, уклањање 

тетоважа, побољшање изгледа коже третманима површних бенигних васкуларних и 

пигментних промена и третирањем акни, проширених вена на ногама и целулита). Ово 

друштво се бави и производњом и дистрибуцијом уређаја који користе различите 

изворе енергије који су намењени кућној употреби, преко друштва Illuminage Beauty 

Inc., у оквиру заједничког улагања са друштвом „Unilever“, које првенствено послује на 

тржишту северне Америке.  

Друштво „Syneron Medical“ има канцеларије у САД, Канади, Француској, 

Немачкој, Италији, Португалији, Шпанији, Уједињеном Краљевству, Аустралији, Кини 

и Јапану. У Републици Србији, […].  

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Правни основ за концентрацију јесте Уговор о спајању и план спајања, закључен 

2. априла 2017. године, између друштва „Lupert“, друштва „Rendel Amare“ Ltd., са 

седиштем на адреси Дерекх Аба Хилел 16, Рамат Ган, Израел, матични број 515620524, 

и друштва „Syneron Medical“. Овим уговором је предвиђено спајање привредног 

друштва „Syneron Medical“ Ltd. са привредним друштвом „Rendel Amare“ – зависног 

друштва друштва „Lupert“, да би након овог спајања друштво „Rendel Amare“ престало 

да постоји. Друштво „Syneron Medical“ ће тада бити потпуно зависно друштво друштва 

друштва „Lupert“, односно подносиоца пријаве. 
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3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 1) Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије у 2016. години, Комисија је утврдила да су 

учесници у концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан 

приход учесника већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за 

пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације 

благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

 

4. Релевантно тржиште 

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 

РС“, бр. 89/2009). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у 

погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, релевантно тржиште производа је 

одређено као тржиште продаје ласера и других уређаја који користе различите изворе 

енергије, намењених професионалној употреби у дерматологији. Комисија је на тај 

начин уважила дефиницију коју је предложио подносилац пријаве, полазећи од 

активности циљног друштва на тржишту Републике Србије. 

Ласери и други уређаји намењени професионалној употреби у дерматологији и 

приликом пружања козметичких услуга (у естетске сврхе), заснивају се на 

технологијама које користе различите изворе енергије (светло, радиофреквенција, 

топлота), а служе нези коже, њеном освежавању и побољшању текстуре коже и тена, 

као и укљањању нежељених несавршености на кожи. Комисија сматра да није 

потребно у конкретном случају издвајати ужа релевантна тржишта, према примени 

ових уређаја (нпр. обликовање тела, третмани лица, третмани коже и ткива, уклањање 

маља и здравље жена), с обзиром на то да користе сличну технологију и да даља 

подела не утиче на оцену ефеката предметне концентрације, имајући у виду да 

концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији. 

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, што 

је у складу са предлогом подносиоца пријаве. 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 

пријаве, закључила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици 

Србији, имајући у виду да подносилац пријаве не послује на релевантном тржишту.  

Друштво „Syneron Medical“ остварује приходе на релевантном тржишту […]. 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона, због чега је 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 
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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 

 

 


