
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 6/0-02-413/2019-1, коју је 17. априла 2019. 
године поднело привредно друштво „МЕР Shelfco III“ S.à r.l, са седиштем на адреси 
Route d'Arlon 19/21, Strassen, Луксембург, Луксембург, преко пуномоћника адвоката 
Николе Б. Познановића, улица Владимира Поповића 6, Београд, дана 15. маја 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 привредног друштва „МЕР 
Shelfco III“ S.à r.l, са седиштем на адреси Route d'Arlon 19/21, Strassen, Луксембург, 
Луксембург, матични број В229992, над привредним друштвом „Mlinar pekarska 
industrija“ dd, са седиштем на адреси Радничка цеста 228ц, Загреб, Хрватска, матични 
број 010015470, куповином удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „МЕР Shelfco III“ S.à r.l, 
дана 19. априла 2019. године, уплатио ХХХ на рачун Комисије за заштиту 
конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу 
концентрације у скраћеном поступку. 

 
Обр а з л ожењ е  

 
Привредно друштво „МЕР Shelfco III“ S.à r.l, са седиштем на адреси Route d'Arlon 

19/21, Strassen, Луксембург, Луксембург, матични број В229992 (даље у тексту: „МЕР 
Shelfco III“ или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције 
(даље у тексту: Комисија), 17. априла 2019. године, преко пуномоћника адвоката 
Николе Б. Познановића, улица Владимира Поповића 6, Београд, пријаву концентрације 
број 6/0-02-413/2010-1. 

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 поступку испитивања пријављене концентрације. У списима 
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предмета се налази 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. Комисија је 
о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

  
1. Учесници у концентрацији  

Подносилац пријаве послује у оквиру групе друштава „Mid Europa Partners“, [...]. 
Једини члан подносиоца пријаве је друштво „Mid Europa Fund V LP“. 

„Fond V” је приватни инвестициони фонд који је основало друштво „Mid Europa 
Partners“, које преко групе својих зависних друштава послује на тржиштима у 
централној и југоисточној Европи, из пословница у Лондону, Будимпешти, Варшави и 
Истанбулу. До сада је, према наводима подносиоца пријаве, заузело пан-регионални 
приступ, тако што преузима водеће компаније, углавном усредсређујући се на раст на 
домаћим тржиштима, и од 1999. године, закључило је 39 инвестиција у 18 земаља. 

„Mid Europa Partners“ послује у Републици Србији преко привредног друштва 
„Mid Europa IV Management Limited“, генералног партнера фондова „Mid Europa Fund 
IV LP“ и „Mid Europa Fund IV A LP“, са седиштима на адреси Tudor House, 2. спрат, Le 
Bordage, St. Peter Port, Gernzi GY1 1BT (даље у тексту: „Fond IV”), и то преко: 

1) групе друштава „MOJI BRENDOVI“, која је под контролом привредног 
друштва „MOJI BRENDOVI“ DOO, са седиштем на адреси Андре Николића 1-3, 
Београд, матични број 17515004. Власник друштва „MOJI BRENDOVI“ је друштво 
„DANUBE FOODS“ B.V., Холандија, матични број 34180508, контролно друштво 
групе „DANUBE FOODS“. У оквиру групе „MOJI BRENDOVI“ послују привредна 
друштва AD IMLEK – производња млечних производа, KNJAZ MILOŠ AD 
ARANĐELOVAC и KNJAZ MILOŠ-NATURA DOO BEOGRAD – производња 
освежавајућих пића, минералне воде и остале флаширане воде. У тренутку подношења 
пријаве, у оквиру ове групе је пословало и друштво KONCERN BAMBI A.D. 
POŽAREVAC, које се бави производњом кондиторских производа, али је решењем 
Комисије број 6/0-02-305/2019-8 од 8. маја 2019. године, одобрена концентрација 
учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле привредног 
друштва Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Srbija, Industrija bezalkoholnih pića d.o.o. 
сa седиштем на адреси Батајнички друм 14-16, Београд, матични број 07462905, над 
друштвом KONCERN BAMBI A.D. POŽAREVAC, куповином акција од продавца 
привредног друштва Danube Foods Group B.V. 

2) групе друштава „MediGroup“ која пружају услуге здравствене заштите на 13 
локација у Србији, и то здравствене услуге на примарном и секундарном нивоу, 
лабораторијске анализе и специјалистичке процедуре у области офталмологије, IVF и 
дерматологије. Ова група послује преко следећих зависних друштава: „DOM 
ZDRAVLJA MEDIGROUP DR RISTIĆ“ (са својим регистрованим огранцима у 
Београду, који пружају услуге примарне здравствене заштите и функционишу као 
домови здравља); „SPECIJALNA BOLNICA ZA GINEKOLOGIJU JEVREMOVA SA 
PORODILIŠTEM“ (која пружа IVF услуге приватним пацијентима и здравственом 
фонду Републике Србије и организована је као специјална болница); „DOM 
ZDRAVLJA MEDIGROUP JEDRO BEOGRAD“ (који пружа услуге примарне 
здравствене заштите и организован је као дом здравља); „OPŠTA BOLNICA 
MEDIGROUP“ (која је организована као општа болница и пружа услуге примарне и 
секундарне здравствене заштите); „ZDRAVSTVENA USTANOVA SPECIJALNA 
BOLNICA ZA DERMATOVENEROLOGIJU IOANNA MEDIGROUP“ (која пружа 
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дерматолошке услуге и организована је као специјална болница); „DR RISTIĆ 
ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKA“ (организована као ланац малопродајних 
апотека на локацијама групе „MediGroup“); „DOM ZDRAVLJA MEDIGROUP DR. 
CVJETKOVIĆ“ (који је организован као дом здравља и пружа услуге примарне 
здравствене заштите); „MILOŠ KLINIKA SPECIJALNA BOLNICA ZA 
OFTALMOLOGIJU“ (која је организована као специјална болница и пружа услуге 
примарне и секундарне здравствене заштите у области офталмологије приватним 
пацијентима и регионалним здравственим фондовима (РФЗО, Брчко, ФЦГ). Група 
„MediGroup“ послује под заједничком контролом подносиоца пријаве и друштва „Blue 
Sea Capital Partners“ S.à r.l., приватног друштва ограничене одговорности из 
Луксембурга, које управља инвестиционим фондом „Blue Sea Capital Fund“ SCSp из 
Луксембурга и заступа овај фонд. Фонд „Blue Sea Capital Fund“ има канцеларије у 
Београду и Загребу и бави се улагањем у мала и средња предузећа.  

Група друштава „Mid Europa Partners“ остварује приходе у Републици Србији и 
продајом производа друштва „Walmark“ из Чешке Републике, које производи 
витамине, минерале и дијететске суплементе. Ово друштво развија, преноси, 
производи, контролише, ослобађа, складишти и дистрибуира различите производе, као 
што су додаци исхрани, медицински уређаји, лекови и сл. Основано је 1990. године и 
има огранке у Естонији, Летонији, Литванији, Бугарској, Румунији, Мађарској, 
Словачкој и Пољској и продаје 950 производа у 49 земаља на 40 тржишта у свету – 
Блиски Исток, Југоисточна Азија, Европа, Африка, Кавказ, Централна Азија, Балкан.  

Група „Mid Europa“ не послује на тржишту прозводње и продаје пекарских 
производа. 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над 
привредним друштвом  „Mlinar pekarska industrija“ dd, са седиштем на адреси Радничка 
цеста 228ц, Загреб, Хрватска, матични број 010015470 (даље у тексту: циљно друштво). 
Циљно друштво послује о уквиру групе друштава, чије је седиште у Загребу и која је 
активна у производњи и дистрибуцији/малопродаји свежих и замрзнутих пекарских 
производа, које дистрибуира кроз своју малопродајну мрежу и сектор прехрамбених 
услуга (даље у тексу: циљна група). Циљно друштво има зависна друштва у Републици 
Словенији и у Републици Хрватској, док је недавно прекинуло своје активности у 
Немачкој. Циљна група је примарно активна у Хрватској, [...], и то преко пет 
производних погона (у Осијеку, Поречу, Загребу и Шибенику) из којих дистрибуира 
своје производе одговарајућим малопродајним и велепродајним објектима путем 
сопствене логистичке подршке у Хрватској и Словенији. Једини власник циљног 
друштва је физичко лице Мато Шкојо, илица Марјанска 22/А, Осијек, Хрватска, ЈМБГ 
79614719356. 

Производни асортиман циљне групе састоји се углавном од следећих група 
производа: хлеб (нпр. тост, ћебата и разни кукурузни мешани хлеб), пецива (нпр. 
млечне ролнице, панини ролнице), фино пециво (нпр. кроасан, штрудле, кекс, колачи, 
мафини), разне врсте бурека, пица и сендвича. Малопродајни канал циљне групе са 
директном продајом купцима обухвата приближно 220 пекара различитих облика (као 
што је „Mlinar Caffe“) у Хрватској и Словенији. У 2015. години, циљна група је такође 
успоставила франшизну мрежу која сада обухвата продавнице у Аустралији, Босни и 
Херцеговини, Чешкој, Финској, Мађарској, Малти, Оману, Пакистану, Словачкој, 
Швајцарској и Уједињеним Арапским Емиратима. У погледу продаје у продавницама, 
циљна група продаје и салате, пића и кафу. [...]  

Циљно друштво нема зависна друштва у Србији, али остварује приходе продајом 
производа преко дистрибутера „Mlinar BGD“ doo, са седиштем на адреси Булевар 
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Михаила Пупина 10з, Београд, матични број 21239216, који се бави увозом, 
складиштењем и дистрибуцијом производа циљног друштва. 

 
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Правни основ за концентрацију је Уговор о купопродаји акција у циљном 
друштву, закључен 4. априла 2019. године, између подносиоца пријаве и његовог 
зависног друштва „SEE Bakery International“ doo, са седиштем на адреси Радничка 
цеста 80, Загреб, матични број 081233163 (као купаца) и физичког лица Мата Шкоја 
(као продавца). Овим уговором је предвиђено да подносилац пријаве, преко друштва 
„SEE Bakery International“ стекне све акције циљног друштва, чиме стећи посредну и 
појединачну контролу над циљним друштвом. 

3. Испуњеност услова за подношењe 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, 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 производње и велепродаје пекарских производа. 

Комисија је тиме делимично прихватила предлог подносиоца пријаве да се 
тржиште производа одреди као тржиште производње и продаје пекарских производа 
или да, алтернативно, дефиниција тржишта остане отворена, имајући у виду да, према 
његовим наводима, концентрација неће имати утицај на конкуренцију у Републици 
Србији. Комисија је, при томе, посматрала тржиште пекарских производа као целину, 
односно није издвајала, као посебно, тржиште свежих пекарских производа ни 
тржиште малопродаје пекарских производа, с обзиром на то да подносилац пријаве и 
циљно друштво нису присутни на овим тржиштима у Републици Србији. Комисија 
сматра да у конкретном случају није потребно издвајати ни друга посебна релевантна 
тржишта производа која би била уже дефинисана, 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, иамјући у виду да подносилац пријаве и 
циљно друштво нису присутни на релевантном тржишту производа у Републици 
Србији. 

 
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, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, 
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имајући у виду да подносилац пријаве не послује на тржишту производње и 
велепродаје пекарских производа у Републици Србији и да нема преклапања у 
пословању учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије. 

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, 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, с.р. 

 
 
 
 

 


