
 

 

1 

 

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 6/0-02-361/2019-1 од 26. марта 2019. године, коју је 

поднело друштво Sidel Participations S.A.S., са седиштем на адреси Avenue de la 

Patrouille de France, 76930 Octeville-sur-Mer, Француска, преко пуномоћника адвоката 

Бојане Миљановић и осталих адвоката из канцеларије Карановић & Partners o.a.д. 

Београд, улица Ресавска 23, дана 5. априла 2019. 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 Sidel Participations S.A.S, 

основаног у складу са законима Француске, са регистрованим канцеларијама на адреси 

Avenue de la Patrouille de France, 76930 Octeville-sur-Mer, уписаног у Привредном 

регистру града Avra под бројем 365 501 089, над друштвом Holcom S.A.S., основаним у 

складу са законима Француске, са регистрованим канцеларијама на адреси Zae du Pont 

Neuf, 16130 Salles d'Angles, уписаном у Привредном регистру града Angulema под 

бројем 501 197 412, укључујући његова релевантна зависна друштва, кроз куповину 

целокупног капитала у циљном друштву од стране Sidel Participations S.A.S које 

припада Tetra Laval Grupi друштава. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 2. априла 2019. године уплатио 

25.000.00 (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 

 

Привредно друштво Sidel Participations S.A.S., са седиштем на адреси Avenue de la 

Patrouille de France, 76930 Octeville-sur-Mer, Француска, уписано у Регистру 

привредних друштава града Avra под бројем 365 501 089, (у даљем тексту: Подносилац 

пријаве или Sidel) поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија), дана 26. марта 2019. године, преко пуномоћника адвоката Бојане 

Миљановић из адвокатске канцеларије Karanović & Partners оад, из Београда, ул. 

Ресавска бр. 23, пријаву концентрације бр. 6/0-02-361/2019-1 (у даљем тексту: пријава), 
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са предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у скраћеном поступку. Допуном 

пријаве од 29. марта 2019. године иницијална пријава је комплетирана у свим својим 

деловима и на тај начин усаглашена 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 поступку испитивања пријављене 

концентрације. Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани 

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

 

У предметном управном 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), поставио и Захтев за заштиту података о коме je одлучено посебним 

закључком. 

 

Учесници у концентрацији  
 

Подносилац пријаве Sidel је акционарско друштво основано 1965. године у 

Француској, а регистрована пословна активност овог друштва односи сe на холдинг 

делатности. Sidel припада Tetra Lavel Grupi друштава (у даљем тексту: TLG), 

међународној групи друштава у приватном власништву. TLG је активна широм света 

са централом у Pully-ju, у Швајцарској. Tetra Laval Grupa састоји се од три 

индустријске групе и то: Tetra Pak, Sidel и DeLaval. Све ове групе фокусиране су на 

технологије за ефикасну производњу, паковање и дистрибуцију хране и пића. 

 

 Tetra Pak се бави решењима која се односе на обраду и паковање хране. Његова 

основна делатност обухвата продају паковања и дистрибутивних решења за храну у 

течном стању у картонској амбалажи. Поред тога Tetra Pak нуди низ решења за 

прераду и паковање производа у млечној индустрији, индустрији сира, сладоледа, 

пића и готове хране. 

 

 Sidel је светски произвођач опреме и решења за паковање, посебно машина које 

врше обликовање дувањем или растезањем („SBM“, engl. stretch blow molding) за 

дување пластичних PET боца и машина за пуњење пластичних и стаклених боца и 

конзерви. 

 

 DeLaval пружа комплетне услуге произвођачима млечних производа. Ова 

компанија развија, производи и продаје опрему и потпуна решења за производњу 

млека и у области сточарства широм света. 

 

У Републици Србији, TLG je присутна преко друштва Tetra Pak Production d.o.o. 

Beograd, које је основано 1997. године. Друштво Tetra Pak Production d.o.o. са 

седиштем на адреси Милутина Миланковића 9ж, Београд, регистровано је у Агенцији 

за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) под матичним бројем 17164627, за 

производњу таласастог папира и картона и амбалаже од папира и картона (шифра 

делатности: 1721). Оснивач и једини члан овог домаћег друштва је Tetra Laval Holdings 

B.V. из Холандије.  

 

Сва зависна друштва стицаоца контроле, над којима има непосредну или посредну, 

појединачну или заједничку контролу, без обзира на државу оснивања и седишта, 

третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона. 
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У току прошле 2018. године Tetra Lavel Grupа на светском тржишту остварила је 

приход од [...] ЕУР, док је у Србији у истом периоду остварен приход од [...] ЕУР.  

 

Циљно друштво у предметној трансакцији је компанија Holcom S.A.S. са седиштем на 

адреси Zae du Pont Neuf, 16130 Salles d'Angles, Француска, регистрованa у Привредном 

регистру града Angulema под бројем 501 197 412 (у даљем тексту: Holcom или заједно 

са својим зависним друштвима: Циљно друштво). Ово друштво основано је у форми 

поједностављеног акционарског друштва са акцијским капиталом од 300.000 ЕУР. Пре 

трансакције Циљно друштво имало је удео у пет друштава и то: Cognac Moules 

Emballages Plastique („COMEP“), Matho, Cognac Polissage SCI Holbat и SCI Novbat. 

 

Holcom се бави, директно и заједно са својим зависним друштвима, Cognac Moules 

Emballages Plastique („COMEP“), Matho, Cognac Polissage и SCI Holbat, производњом 

калупа за дување PET боца (engl. PET blowing moulds). Comep је компанија са главним 

пословним активностима, а Cognac Polissage врши пословне активности полирања и 

пружа услуге екстерним купцима. Друштво SCI Holbat држи непокретности за главни 

производни погон, а Matho држи у власништву главну производну опрему. Пето 

друштво SCI Novbat, које држи у власништву екстерне некретнине, ће бити искључено 

из предметне трансакције. Циљно друштво у пословању има две главне области на које 

је фокусирано: (i) дизајн и производња калупа за PET боце и (ii) линијске конверзије и 

услуге (тј. инсталација и пост-продајне услуге). 

 

Циљно друштво није присутно у Србији и није остварило било какав приход у 

претходној години. 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне трансакције, Комисији 

је од стране Подносиоца пријаве достављен Уговор о купопродаји акција од 12. марта 

2019. године. Уговор је потписан између друштва Sidel Participations S.A.S. у својству 

купца и г-дин Christophe Amarant (CA), г-дин Thierry Bernard (TB), г-дин Frédéric 

Mandin (FM), г-дин Lionel Carrard (LC) и г-дин Julien Bonnet (JB) у својству продавaца. 

[...].  

 

Трансакција се односи на куповину Holcom-a која укључује његова четири зависна 

друштва COMEP, Matho, Cognac Polissage и SCI Holbat. Holcom-ovo пето зависно 

друштво SCI Novbat, које држи у власништву екстерне некретнине, ће бити искључено 

из предметне трансакције. Ово друштво ће бити пребачено изван групе пре затварања 

трансакције. Као резултат тога, Sidel ће стећи појединачну контролу над Циљним 

друштвом.  

 

[...]. 

 

Учесници планирају да предметну трансакцију спроведу […], под условом да се добију 

сва неопходна одобрења релевантних органа за заштиту конкуренције. 

 

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 
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прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије у 2018. години, Комисија је утврдила да je Подносилац 

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

концентрацији у 2018. години већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као 

услова за пријаву концентрације. Пријава концентрације поднета је у складу са чланом 

63. Закона.  

 

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). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи 

сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. 

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.  

 

Учесници трансакције сматрају да за потребе предметне пријаве није неопходно 

коначно дефинисати релевантно тржиште производа, ни релевантно географско 

тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију, трансакција неће имати значајнијих 

ефеката на конкуренцију у Републици Србији, с обзиром да Циљно друштво није 

присутно у Србији. 

 

Циљно друштво је специјализовано за дизајн и производњу калупа који су неопходни 

да би се произвеле PET боце коришћењем SBM машина. Циљно друштво такође пружа 

пост-продајне услуге у вези са калупима које је продавало својим купцима укључујући 

пружање услуга инсталирања и одржавања (све изван Србије). Sidel сличне услуге 

нуди својим купцима. 

 

Међутим, у циљу достављања потпуних информација, а имајући у виду да различите 

услуге које пружа Циљно друштво укључују снабдевање калупа за производњу PET 

боца на основу конкретног дизајна, као и инсталацију калупа у SBM машине које се 

користе у производњи PET боца, учесници предлажу да се релевантно тржиште 

производа које је обухваћено предметном трансакцијом дефинише као тржиште 

дизајнирања, производње, велепродаје и пружања постпродајних услуга у области 

калупа за производњу PET боца. 

 

Овакав предлог дефиниције релевантног тржишта производа који је понуђен од стране 

Подносиоца пријаве, Комисија је прихватила у конкретном случају. Додатна 

сегментација није неопходна, с обзиром на то да Циљно друштво није присутно у 

Србији. 

 

Приликом дефинисања релевантног географског тржишта, учесници указују да су 

добављачи калупа за дување PET боца активни на глобалном нивоу што потврђује и 

чињеница да Циљно друштво које је лоцирано у Француској, снабдева калупима за 

дување PET боца купце који су лоцирани у САД-у, Русији и у Источној Азији. Због 

тога учесници сматарају да је релевантно географско тржиште глобално. 
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Комисија овакав предлог подносиоца пријаве није могла да прихвати, па је релевантно 

географско тржиште дефинисала као тржиште Републике Србије, што је у складу са 

законским надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта 

утицаја на конкуренцију процењује у оквиру националне територије. 

 

У циљу потпуности података Подносилац пријаве доставио је преглед позиције и 

тржишних удела компанија које су активне на светском тржишту снабдевања калупима 

за дување PET боца. Међу значајнијим компанијама на глобалном нивоу су: Sidel сa 

oкo /10-20/%, GDXL (/10-20/%), KRONES (/10-20/%), Roeders (/5-10/%), KHS (/5-10/%), 

SIPA (/0-5/%), COMEP (/0-5/%), Xinquan (/0-5/%) и остали (/20-30/%) удела.  

 

Према наводима Подносиоца пријаве предметна трансакција ће маргинално увећати 

Sidel-oву позицију на глобалном тржишту калупа за дување PET боца. Циљно друштво 

има мало присуство на том тржишту са процењеним (1-5%) тржишним уделом на 

светском тржишту.  

 

Очекује се да предметна трансакција неће нарушити постојећу конкуренцију на 

српском тржишту. У вези са тим, Sidel је проценио величину релевантног тржишта у 

Србији на основу: 

 

 сопствене процене постојеће инсталиране базе (тј. броја SBM машина које снабдева 

Sidel и други добављачи опреме српским купцима) што даје процену укупног броја 

„места - шупљина“ у које се могу убацити калупи за производњу PET боца; 

 знања да на свакој шупљини, произвођачи обично користе четири различита калупа 

(за производњу различитих врста или формата PET боца); 

 претпоставке да је 50% стопа обновљивости за калупе за дување PET боца 

годишње. 

 

Према наводима Подносиоца пријаве, процењена величина тржишта на годишњем 

нивоу (2018.) у Србији износила је [...] калупа за производњу PET боца, а од наведеног 

броја Sidel је продао [...] калупа или око /10-20/%. Продају производа у Србији, Sidel 

реализује преко агента [...].  

 

Sidel потврђује да су његови глобални конкуренти, такође активни и у Србији и могу се 

сматрати TLG-ovim конкурентима на релевантном тржишту у Србији. Поред тога, а на 

основу јавно доступних података објављених на порталу Srbija. com/pet. Ambalaža, на 

домаћем тржишту присутно је између 15-20 друштава које се баве пословима везаним 

за PET амбалажу.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу података које је доставио подносилац пријаве, закључила да предметна 

трансакција неће утицати на промену тржишне структуре и на конкуренцију у 

Републици Србији. Ефекти ове концентрације се не испољавају на тржишту Републике 

Србије, јер циљно друштво није присутно у Србији, па тако нема ни тржишно учешће, 

тако да спровођењем предметне концентрације неће доћи до промене и/или повећања 

тржишног учешћа као ни до битне промене структуре утврђеног релевантног тржишта. 
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С обзиром да нема хоризонталних преклапања и вертикалне повезаности између 

Учесника на релевантном тржишту у Србији, Подносилац сматра да предложена 

трансакција неће имати негативне ефекте на српско тржиште односно неће довести до 

било каквог спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције у Србији a 

нарочито неће довести до стварања или јачања доминантног положаја.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, као и друге наводе у пријави, Комисија је 

закључила да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену 

дозвољености концентрације из члана 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, 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. 

 

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, 106/2015 и 95/2018). 

 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
-   

Др Милоје Обрадовић 

 

 

 


