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Објављени текст садржи заштићенe 

податке.  Заштићени подаци приказани су 

ознаком [...] или у распону који Комисија 

сматра   одговарајућим начином заштите. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                 

                                                                                                                            

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу  члана 37. став 2., и 

члана 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13) 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 6/0-02-548/2017-1, од 

08.08.2017. године, коју је поднело привредно друштво Mainsee 1072. V V 

GmbH са регистрованим седиштем на адреси Frankfurter Straße 85, 65239 

Hochheim am Мain, Nemačka, регистровано при привредном  регистру локалног 

суда у Frankfurtu na Majni, Nemačka под бројем HRB 108343, преко 

пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске канцеларије Карановић 

& Николић a.o.д. Београд, улица Ресавска 23, дана 07. септембра 2017. године 

доноси следеће 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем  појединачне контроле од стране друштва Mainsee 1072. 

V V GmbH са регистрованим седиштем на адреси Frankfurter Straße 85, 65239 

Hochheim am Мain, Nemačka, регистрованог при привредном  регистру локалног 

суда у Frankfurtu na Majni, Nemačka  под бројем HRB 108343 ( чије ће име бити 

промењено пре затварања трансакције у Tetra Pak Processing Equipment GmbH), 

које је у искључивом (100%) власништву Tetra Laval Holdings B.V., над 

целокупном оперативном имовином привредног друштва Big Drum Engineering 

GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Anraffer Straße 2, 34549 Edertal, 

Nemačka, регистрованог при привредном регистру локалног суда у Fritzlar-u, 

Nemačka, под бројем HRB 11790, до чега долази путем куповине целокупне 

оперативне имовине Big Drum Engineering GmbH, од стране Mainsee 1072. V V 

GmbH, које припада Tetra Laval групи друштава.    

  
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве друштво Mainsee 1072. V V GmbH  

са седиштем на адреси Frankfurter Straße 85, 65239 Hochheim am Мain, Nemačka , 

преко пуномоћника, уплатило дана 21.08.2017. године износ од 25.000.00 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

Број: 6/0-02-548/2017-4 

Датум: 07. септембар 2017. године 

      Б е о г р а д 
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(двадесетпетхиљада) ЕУР на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

представља прописани износ  за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Друштво Mainsee 1072. V V GmbH, са седиштем на адреси Frankfurter 

Straße 85, 65239 Hochheim am Мain, Nemačka, регистровано при привредном  

регистру локалног суда у Frankfurtu na Majni, Nemačka  под бројем HRB 108343, 

(у даљем тексту: Подносилац пријаве или Mainsee ) поднелo je Комисији за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 08. августа 2017. 

године, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске 

канцеларије Карановић & Николић a.o.д. Београд, улица Ресавска 23, Пријаву 

концентрације број 6/0-02-548/2017-1 (у даљем тексту: Пријава), са захтевом да 

Комисија  одобри концентрацију  у скраћеном поступку. 

            Подносилац пријаве је у складу са чланом 45. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13-у даљем тексту: 

Закон), дана 29.08.2017.године, поднео Комисији Захтев за заштиту поверљивих 

података садржаних у пријави концентрације. Садржина захтева представља 

спецификацију података и информација чија се заштита тражи, као и 

образложење таквог захтева. Комисија је делимично усвојила предметни захтев 

и донела Закључак о заштити података бр. 6/0-02-548/2017- 3, који се у овом 

решењу неће даље образлагати. 

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 концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем 

тексту: Уредба), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку 

испитивања пријављене концентрације у скраћеном поступку.  

            Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани 

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

доказ о уплати чини саставни део пријаве концентрације.   

 

            1. Учесници у концентрацији 

 

             Подносилац пријаве друштво  Mainsee 1072. V V GmbH припада Tetra  

Laval Grupi друштава, међународној групи друштава у приватном власништву. 

Tetra  Laval Grupа је активна широм света са централом у Pully-u у Швајцарској. 

Tetra Laval Grupа се састоји од три индустријске групе: Tetra Pak, Sidel и 

DeLaval, које су све фокусиране на технологије за ефикасну производњу, 

паковање и дистрибуцију хране и пића. 

                

             Tetra Pak се бави решењима која се тичу обраде и паковања хране. 

Његова основна делатност обухвата продају паковања и дистрибутивних 

решења за храну у течном стању у картонској амбалажи. Tetra Pak такође нуди 

низ решења за прераду и паковање производа у млечној индустрији, сира, 

сладоледа, пића и готове хране.  

           Sidel је светски произвођач опреме и решења за паковање, нарочито 

машина за моделирање, односно дување пластичних PET флаша и машина за 

пуњење пластичних и стаклених флаша и конзерви. 



 

 

3 

          DeLaval пружа комплетне услуге произвођачима млечних производа. 

Компанија развија, производи и продаје опрему и потпуна решења за 

производњу млека, и у области сточарства, широм света.  

          У Србији, зависно друштво Tetra Laval Grupе  је Tetra Pak Production d.o.o., 

са регистрованим седиштем на адреси, Милутина Миланковића 9ж, Београд, 

регистровано код Агенције за привредне регистре Србије под матичним бројем 

17164627 („Tetra Pak Production“). 

           Tetra Pak Production је основан у мају1997. године. Активности друштва 

су усмерене на производњу таласастог папира и картона и амбалаже од папира и 

картона. Друштву Tetra Pak Production припојено је у априлу 2016. године 

друштво Tetra Pak System d.o.o. са матичним бројем 07796145, чиме је 

припојено друштво престало да постоји.   

 

         Трансакција којом настаје предметна концентрација представља продају 

имовине. Продавац Циљне или стечене имовине је привредно друштво Big 

Drum Enginerering GmbH, друштво са ограниченом одговорношћу основано 

према прописима Републике Немачке, са регистрованим седиштем на адреси 

Anrafer Straße 2, 34549 Edertal, Nemačka, регистровано при привредном регистру 

локалног суда у Fritzlar-u, Nemačka, под бројем HRB 11790 (BDE). Ово друштво 

је активно у производњи и снабдевању опремом  за пуњење за производњу 

сладоледа на светском нивоу.   

            Циљна имовина се састоји од целокупне оператине имовине BDE-а   

(укључујући know-how, интелектуалну својину, постојеће уговоре са купцима, 

инвентар, фиксну имовину и непокретности), као и одређене обавезе 

(укључујући неплаћене рачуне, авансна плаћања купцима, одговорности и 

финансијски лизинг). 

             BDE није присутан у  Србији преко зависног друштва, и остварио је 

врло ограничену продају у протеклој години у Србији. 

             Тренутни чланови BDE-а су следећи ентитети и појединци: 

 
[...] 
У 2016. години пословање BDE је остварило приход од приближно [...]  

ЕУР на глобалном нивоу, док је у Србији Циљна имовина у истом периоду 

остварила приход од око [...]ЕУР.  

 Светски приход Тетра Laval Grupе у 2016. години износио је око 13,8 

милијарди ЕУР, а  у Србији износио је око [...] ЕУР.  

 

2. Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

          Предметна концентрација настаје стицањем непосредне појединачне 

контроле у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона, од стране Mainsee 1072. V V 

GmbH, и посредне контроле од стране Тетра Laval Grupе, над целокупном 

оперативном имовином друштва Big Drum Enginerering GmbH, путем 

купопродаје стечене имовине, према условима предвиђеним уговором.     

          Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне 

трансакције, Комисији је од стране Подносиоца пријаве достављен Уговор о 

купопродаји имовине закључен 26. јула 2017. године, између, Big Drum 

Enginerering GmbH као продавца, ЈP Beteilinguns-Gesellschaft mbH као јемца 

продавца, с једне стране, и Mainsee 1072. V V GmbH, као купца са друге стране. 
[...]  
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           Комисија је наведени Уговор о купопродаји имовине оценила као валидан 

акт о стицању контроле над имовином учесника на тржишту, којим настаје 

концентрација у складу са Законом.  

 

            3. Испуњеност услова за подношење пријаве 
 

               Комисија је закључила да пријављена трансакција представља 

концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2) 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 је Подносилац 

пријаве  имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника 

у концентрацији у 2016. години већи од износа који су прописани чланом 61. 

став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са 

чланом 63. став 1 тачка 1) Закона. Такође је утврђено да је пријава поднета у 

складу са чланом 6. став 1. подстав 1) и тачке (1) Уредбе, по којој се одлучује у 

скраћеном поступку. 

 

             4.  Релевантно тржиште 

 

              Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом 

о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, 

бр. 89/2009). Ускладу са чланом 2. Уредбе, Релевантно тржиште производа 

представља скуп роба и услуга које потрошачи сматрају заменљивим у погледу 

њиховог својства, уобичајене намене и цене, док релевантно географско 

тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у 

понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а 

који се битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.  

             

              Подносилац пријеве је за потребе дефинисања релевантног тржишта, 

пошао од става да није неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште 

производа, ни релевантно географско тржиште, јер без обзира на усвојену 

дефиницију, трансакција неће имати утицаја на ефикасну конкуренцију у Србији, 

с обзиром да BDE има врло ограничене активности у Србији, а да Tetra Pak нема 

активности које би се преклапале са активностима BDE у Србији. Подносилац је 

даље описао процес производње сладоледа, као поступак припреме мешања, 

замрзавања и укључивања, пуњења, обликовања и истискивања, тако да сваки 

корак наведеног процеса захтева различиту врсту опреме за руковање. Имајући у 

виду да се BDE специјализује за тржишни сегмент опреме за пуњење сладоледа, 

Подносилац пријаве сматра да би се најужа дефиниција релевантног тржишта 

производа за потребе предметне трансакције, могла дефинисати као тржиште 

снабдевања опремом за пуњење сладоледа. На овом тржишту је активан BDE и 

наведено тржиште се односи на дизајн, производњу, инсталацију и пуштање у 

рад машина за пуњење које се користе у производњи сладоледа, односно 

достављање резервних делова и пружање услуга одржавања за такве машине.   

            Комисија је приликом дефинисања релевантног тржишта производа 

пошла од пословних активности Циљнe имовине, односно BDE па је  

релевантно тржиште производа за потребе предметне концентрације 

дефинисала као тржиште снабдевања опремом за пуњење сладоледа, а што је у 
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складу са схватањем Подносиоца о могуће најужој дефиницији релевантног 

тржишта. 

  

            У погледу релевантног географског тржишта Подносилац пријаве  

указује да су добављачи опреме за пуњење сладоледа активни на глобалном 

нивоу, због чега сматра да је географско тржиште у овој индустрији глобално. 

Ипак, имајући увиду надлежност Комисије за процену ефеката концентрације на 

конкуренцију на територији Србије, Подносилац је предложио у конкретном 

случају дефинисање географског тржишта као националну територију 

Републике Србије, што је прихваћено од стране Комисије.    

 

          5. Оцена ефеката концентрације 

 

           Од учесника у концентрацији, Подносилац пријаве није присутан на 

релевантном тржишту у Србији, а Циљна имовина, односно BDE је остварио 

ограничену продају резервних делова и услуга одржавања у протекле три 

године, али не и продају нове опреме у том периоду.  

           BDE је остварио врло ограничен приход у Србији у свакој од протекле 

три године [...]  ЕУР који се односи искључиво на продају резервних делова и 

пружање услуга одржавања. 

          Према наводима Подносица пријаве Tetra Pak и BDE у последње три 

године нису продали нову опрему за пуњење сладоледа у Србији, па је стога 

заједничко тржишно учешће Учесника концентрације [...], у последње три 

године. 

          Tetra Pak процењује да тржиште опреме за пуњење сладоледа у Србији 

износи око [...] ЕУР годишње. Наведена процена је обрачуната на основу 

процењене потрошње сладоледа у последњих пет година ([...]) и процене 

повећања капацитета за пуњење, неопходног да испрати повећање производње 

сладоледа. 

           Иако је тржиште сладоледа у Србији релативно мало, Учесници се 

суочавају са значајним конкурентима на релевантном тржишту снабдевања 

опремом за пуњење сладоледа, који према процени Подносиоца имају следећа 

тржишна учешћа: Gram Equipment 30-40%, Techno Ice 20-30%, Ice Group 20-

30%, остали, укључујући Techno Freeze i Catta дo 30-40%. 

           Додатно, Подносилац истиче да Tetra Pak, у односу на своје производе 

није добављач производа  BDE-u, или купац производа од  BDE-а. Стога, нема 

вертикалних веза нити хоризонталних преклапања Учесника у Србији, због чега 

концентрација неће довести до ставарања доминантног положаја, нити до 

спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције у Србији. 

 

           У оцени ефеката предметне концентрације Комисија је на основу aнализe 

целокупне документације достављене уз пријаву као и утврђених чињеница у 

овом поступку, закључила да Подносилац пријаве није присутан на 

дефинисаном релевантном тржишту, док је присутност Циљнe имовине врло 

ограничена у облику продаје резервних делова и пружања услуга одржавања, па 

је оценила да спровођењем предметне трансакције не долази ни до каквих 

промена на утврђеном релевантном тржишту. 

          Спровођењем концентрације, неће доћи до хоризонталних преклапања, 

нити ди вертикалних веза између учесника у Србији. Трансакција неће довести 

до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на тржишту 
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Србије, а нарочито неће довести до стварања или јачања доминантног положаја 

и неће имати негативних ефеката по српско тржиште.   

         Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете су у обзир све 

законом дефинисане околности које су релевантне за утврђивање дозвољености 

концентрације из члана 19. Закона, на основу чега је оцењено да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је одлучено као у 

ставу I диспозитива овог решења. 

         

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

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.  

 

          Упутство о правном средству: 

 

Решење је коначно у управном поступку, и против истог није дозвољена жалба, 

али се може покренути управни спор тужбом код Управног суда у Београду у 

року од 30 дана од дана пријема решења, за коју се плаћа судска такса у износу  

од 390,00 динара. 

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                           Др Милоје Обрадовић 

 


