
 
Објављени текст садржи заштићене 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 6/0-02-393/2018-1, коју је 10. маја 2018. године поднело привредно друштво Ferrero 

Trading Lux S.A., са седиштем на адреси Findel Business Center – Соmрlех В, Rue de Treves, 

2632 Findel, Луксембург, преко пуномоћника адвоката Дарије Огњеновић и Иве Поповић из 

Ортачког адвокатског друштва „Прица и партнери“, Косанчићев венац 20, Београд, дана 29. 

маја 2018. 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 привредног друштва Ferrero Trading Lux S.A., са 

седиштем на адреси Findel Business Center – Соmрlех В, Rue de Treves, 2632 Findel, 

Луксембург, матични број В46117, над привредним друштвом Stelliferi & Itavex S.R.L., са 

седиштем на адреси Localita’ San Valentino SNC, Caprarola (VT) CAP 01032, Италија, 

матични број VT-152985, до које долази куповином преосталих 50,1% акција и променом 

заједничке у индивидуалну контролу. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Ferrero Trading Lux S.A., са седиштем 

на адреси Findel Business Center – Соmрlех В, Rue de Treves, 2632 Findel, Луксембург, дана 

14. маја 2018. године уплатио 25.000,00 (двадесетпетхиљада) евра на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво Ferrero Trading Lux S.A., са седиштем на адреси Findel Business Center – 

Соmрlех В, Rue de Treves, 2632 Findel, Луксембург, матични број В46117 (у даљем тексту: 

Ferrero Trading или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције 

(даље у тексту: Комисија), 10. маја 2018. године, преко пуномоћника адвоката Дарије 

Огњеновић и Иве Поповић из Ортачког адвокатског друштва „Прица и партнери“, 

Косанчићев венац 20, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-393/2018-1. 

 

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 концентрације 

(„Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у 
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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 („Службени гласник РС“, број 51/09 и 

95/13, 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.  

 

Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве представља део групе друштава којом као матично друштво управља 

друштво Ferrero International S.A., са седиштем на адреси Findel Business Center – Соmрlех В, 

Rue de Treves L-2632, Findel, Луксембург, матични број В60814(у даљем тексту: Ferrero 

група). Ferrero група је на светском нивоу активна у производњи и продаји чоколадних 

производа, бомбона и других производа на бази шећера, ужина, крем-производа и других 

кондиторских производа, а од 2013. године и у набавци и продаји јестивих и орашастих 

производа, посебно лешника. Друштво Ferrero Trading је активно у набавци, продаји и 

маркетингу свих сировина, полупроизвода и производа Ferrero групе као и трећих лица. 

Поред тога, друштво Ferrero Trading је активно и у пружању услуга у вези са маркетингом, 

оглашавањем, логистичком организацијом и набавком сировина и полупроизвода друштвима 

у оквиру Ferrero групе али и друштвима која не припадају овој групи. Према наводима у 

пријави, Ferrero група је у 2017. години у свету остварила приход од око [...], а на тржишту 

Републике Србије од око [...]. 

 

У Републици Србији, Ferrero група има регистровано зависно друштво AGRISER д.о.о. 

Алекса Шантић, са седиштем на адреси Школска 9А, Алекса Шантић, матични број 

20980974, претежна регистрована делатност: гајење осталог дрвенастог, жбунастог и 

језграстог вoћa (шифра делатности: 0125).  

 

Циљно друштво предметне концентрације је друштво Stelliferi & Itavex S.R.L., са седиштем 

на адреси Localita’ San Valentino SNC, Caprarola (VT) CAP 01032, Италија, матични број VT-

152985 (у даљем тексту: Stelliferi & Itavex или циљно друштво). Друштво Stelliferi & Itavex је 

активно у набавци и продаји лешника, које купује у љусци и даље дистрибуира без љуске 

или уситњен, у облику брашна или пасте. Циљно друштво се тренутно налази под 

заједничком контролом друштва IF- Mariano Stelliferi S.r.l., Via Monfalcone 22/E, Viterbo, 

Италија, матични број VT-84664 (у даљем тексту: IF- Mariano Stelliferi), које поседује 50,1% 

акција и друштва Ferrero Trading које поседује 49,9% акција овог друштва. 

 

Предметном трансакцијом обухваћена су и зависна друштва друштва Stelliferi & Itavex: 

1. Stelliferi Findik ve Sanayi Anonim Sirketi, са седиштем на адреси Deli Hüseyin paşa 

Cad.Lale Sok. No.8/2, Bahçelievler, Турска, матични број 590343/0, активно у трговини 

и обради лешника; 

2. Stelma S.r.l., са седиштем на адреси Zona Industriale SNC, Caprarola, Италија, матични 

број VT-134113, активно у пружању консултантских услуга у вези са 

администрацијом и логистиком које пружа претежно циљном друштву; 
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3. Long life S.r.l., са седиштем на адреси Strada Ronciglionese km 10, 700, SNC, Caprarola, 

Италија, матични број VT-141525, активно у производњи и продаји вакуум кеса и 

амбалаже претежно за потребе циљног друштва; 

4. Silvarem International S.A., са седиштем на адреси Les Manteaux, 89330 Saint-Julien.du-

Sault, Француска, матични број 352 209 522, активно у трговини орашастим 

плодовима. 

 

Према наводима у пријави, друштво Stelliferi & Itavex нема регистрована зависна друштва у 

Републици Србији нити је у 2017. години остварило приход на тржишту Републике Србије. 

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Циљно друштво се тренутно налази под заједничком контролом друштава IF- Mariano 

Stelliferi и Ferrero Trading.  

Дана 27. фебруара 2013. године друштва IF- Mariano Stelliferi, Ferrero Trading и Stelliferi & 

Itavex закључила су Уговор о опцији у складу са којим је друштво IF- Mariano Stelliferi 

добило право опције да прода своје акције друштва Stelliferi & Itavex друштву Ferrero Trading 

у периоду од 28. фебруара до 27. априла 2018. године, а друштво Ferrero Trading је добило 

право опције да у периоду од 28. априла до 27. јуна 2018. године купи горе поменуте акције 

друштва  Stelliferi & Itavex. [...]. 

 

Као правни основ предметне концентрације Комисији је достављено Обавештење о 

извршењу куповне опције друштва Ferrero Trading од дана 28. априла 2018. године, а у 

складу са Уговором о опцији. 

 

Као резултат спровођења предметне концентрације, друштво Ferrero Trading ће стећи 

преосталих 50,1% акција друштва Stelliferi & Itavex, у ком ће доћи до промене заједничке 

контроле коју су над овим друштвом вршила друштва IF- Mariano Stelliferi и Ferrero Trading у 

индивидуалну контролу коју ће над овим друштвом убудуће вршити друштво Ferrero Trading 

које ће поседовати 100% његовог акцијског капитала. 

 

Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2. Закона.  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу члана 

61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје 

учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним годишњим 

приходима подносиоца пријаве оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике 

Србије у 2017. години проистиче да исти надмашују прописане износе остварених укупних 

годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што значи да је постојала обавеза 

пријаве предметне концентрације Комисији.  

 

Релевантно тржиште 

 

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

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009).  

Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају 

заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно географско 
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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. 

 

Комисија је узимајући у обзир стварну делатност циљног друштва, а за потребе оцене 

предметне концентрације, релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште трговине 

на велико лешником. 

 

Највећи светски произвођач лешника је Турска, коју прати Италија. Турска производња 

представља око 70% укупне светске производње лешника, тако да она снажно утиче на 

висину цена овог производа у свим другим државама произвођачима, као што су Италија, 

Азербејџан, Грузија и САД (Орегон). Турска је лидер у производњи и извозу лешника, са 

врло компетитивном ценом коју постиже ниским трошковима производње и радне снаге. 

Други највећи произвођач лешника је Италија, која користи напредније технологије од 

Турске, али ниво продукције се не може упоредити са оним у Турској (износи око једне 

шестине турске производње). 

 

Тржиште трговине на велико лешником обухвата набавку сировог лешника од произвођача 

и/или трговаца, као и продају лешника са љуском или без, укључујући и  продају 

полупроизвода од лешника произвођачима прехрамбених производа као што су чоколадни 

производи, слатки намази и други слаткиши, али и даљим дистрибутерима и трговцима. 

Полупроизводи од лешника обухватају следеће категорије производа: тостирани лешник у 

комаду, тостирани лешник претворен у сладолед, тостирани лешник претворен у брашно и 

тостирани лешник претворен у пасту. Са гледишта понуде, сирови лешници и 

полупроизводи од лешника се могу сматрати међусобно заменљивим с обзиром на то да је 

анализа овог тржишта на светском нивоу указала на то да се учесници на овом тржишту без 

већих тешкоћа могу преоријентисати са понуде сировог лешника на понуду полупроизвода 

од лешника и обрнуто у складу са захтевима својих купаца. Највећи продавци лешника на 

светском нивоу у понуди имају и сирови лешник и различите полупроизводе од лешника. Са 

гледишта тражње, сирови лешници и полупроизводи од лешника се такође могу сматрати 

међусобно заменљивим, с обзиром на то да се и једни и други користе за производњу истих 

производа, а коначна одлука о употреби конкретног производа зависи пре свега од пословне 

стратегије произвођача. 

 

Комисија је за оцену предметне концентрације релевантно географско тржиште дефинисала 

као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија је, на основу 

доступних података и података које јој је доставио подносилац пријаве, закључила да 

ниједан од учесника концентрације у моменту подношења пријаве није присутан на 

дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији.  

 

Ferrero група своје приходе у Републици Србији остварује продајом чоколадних слаткиша 

(чоколадица, чоколадних табли, чоколадних залогајчића, пралина, чоколадних 

специјалитета) и слатких намаза. 

 

Друштво  Ferrero Trading је на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици 

Србији присутно преко свог зависног друштва AGRISER д.о.о. Алекса Шантић. Међутим, с 
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обзиром на то да друштво AGRISER д.о.о. Алекса Шантић прве приносе лешника очекује 

2020/2021. године, Комисија је закључила да подносилац пријаве у овом тренутку није 

активан на овом тржишту у Републици Србији. 

 

Циљно друштво предметне концентрације нема своја зависна друштва нити је остварило 

приход од продаје својих производа у Републици Србији. 

 

На основу напред наведеног, као и других навода у пријави, закључено је да реализација 

предметне концентрације неће довести до хоризонталних преклапања нити ће изазвати 

негативне вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици 

Србији. У складу са тим, Комисија је оценила да спровођење предметне концентрације ни на 

који начин неће довести до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције у 

Републици Србији.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји забринутост у 

погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог 

разлога 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 о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије, 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 

 

Упутство о правном средству: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана 

пријема решења. 

 

За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о 

судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. закон, 

9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015). 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                   

                                                                                       

                                                                                                     Др Милоје Обрадовић 

 


