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„Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 

податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или 

у распону који Комисија сматра одговарајућим начином 

заштите, а изостављени подаци ознаком XXX“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-500/2019-1, коју је дана 24. маја 2019. године 

поднело привредно друштво Ferrero International S.A., са седиштем на адреси Findel 

Business Center – Соmрlех В, Rue de Treves L-2632, Findel, Луксембург, преко 

пуномоћника адвоката Дарије Огњеновић из ортачког адвокатског друштва Прица и 

партнери, Ресавска 31, Београд, дана 17. јуна 2019. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва 

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

Rue de Treves L-2632, Findel, Луксембург, матични број В60814, над привредним 

друштвом Highestime XXI SL, са седиштем на адреси Calle Almagro, 36, 28010 Мадрид, 

Шпанија, порески идентификациони број B86003191, као и посредне контроле над 

његових шест зависних друштава: 1. Ice Cream Factory Co Мaker SA, са седиштем на 

адреси Vicente Vidal s/n, Alzira 46, Валенсија, Шпанија, порески идентификациони број 

А63044242; 2. Pumalverdе SL, са седиштем на адреси Villar Del Arzobispo, 22/24  46183  

Eliana, Валенсија, Шпанија, порески идентификациони број B97295059; 3. Ice Cream 

Factory Coмaker International SL, са седиштем на адреси Vicente Vidal s/n, Alzira 4600, 

Валенсија, Шпанија, порески идентификациони број B98077001; 4. Ice Cream Factory 

France, са седиштем на адреси 7 Avenue de l Hers Zone Industrielle Eurocentre, 31620 

Castelnau d'Estretefonds, Француска, регистарски број 533 921 912; 5. Ice Cream Factory 

Italy, S.R.L., са седиштем на адреси Castel d'Ario (MN) Via Dell' Industria, 46033, 

Италија, матични број 02742400787; 6. Ice Cream Factory Italy, S.R.L., са седиштем на 

адреси Castel d'Ario (MN) Via Dell' Industria, 46033, Италија, матични број 02528830207, 

до које долази куповином 70,35% акција у привредном друштву Highestime XXI SL. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Ferrero International 

S.A., са седиштем на адреси Findel Business Center – Соmрlех В, Rue de Treves L-2632, 

Findel, Луксембург, дана 28. маја 2019. године уплатио XXX на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-500/2019-3 

Датум: 17. јун 2019. године 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво Ferrero International S.A., са седиштем на адреси Findel Business 

Center – Соmрlех В, Rue de Treves L-2632, Findel, Луксембург, поднело је 24. маја 2019. 

године, преко пуномоћника адвоката Дарије Огњеновић, пријаву концентрације број 

6/0-02-500/2019-1. 

Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава 

потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и 

начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). 

 

Учесници у концентрацији  

 

Учесник у концентрацији, привредно 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: подносилац пријаве или друштво Ferrero) је 

холдинг компанија Ferrero групе. 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. Према 

наводима у пријави, Ferrero група је у 2018. години у свету остварила приход од [...] 

евра, а на тржишту Републике Србије остварен је приход од [...] евра. Ferrero група у 

Републици Србији има регистровано зависно друштво Agriser д.о.о. Алекса Шантић, са 

седиштем на адреси Школска 9А, Алекса Шантић, матични број 20980974, чија је 

претежна регистрована делатност гајење осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог 

вoћa (шифра делатности: 0125). 

 

Учесник у концентрацији, привредно друштво Highestime XXI SL, са седиштем на 

адреси Calle Almagro, 36, 28010 Мадрид, Шпанија, матични број B86003191 (у даљем 

тексту: циљно друштво или друштво Highestime) је холдинг компанија Highestime 

групе. Циљно друштво је под контролом шпанског инвестиционог фонда Portobello 

Secondary Fund I, F.C.R., са седиштем на адреси calle Almagro, 36, 2º , Мардид, 

Шпанија, порески идентификациони број V-87326322, који припада фонду приватног 

капитала (енг: private equity fund) Portobello Capital. 

 

Highestime група је произвођач сладоледа који углавном послује као добављач 

приватних робних марки трговцима и пружаоцима угоститељских услуга. Друштво 

Highestime је власник два производна погона, фабрике Alzira, која се налази у 

Валенсији (Шпанија) и фабрике Castel d’Ario, која се налази на северу Италије, у 

којима је  запослено више од 400 радника. Према наводима у пријави, зависно друштво 

Highestime групе, привредно друштво Ice Cream Factory Comaker SA је задужено за 

елаборацију и дистрибуцију сладоледа у Европској унији, а такође је и холдинг 

компанија својих зависних друштава: Ice Cream Factory Comaker International SL, Ice 

Cream Factory France, Ice Cream Factory Italia S.R.L. Привредно друштво Pumalverde SL 
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пружа административне услуге привредном друштву Ice Cream Factory Italy S.R.L. у 

Италији. 

 

Подносилац пријаве је навео да циљно друштво није директно, нити индиректно 

активно у Републици Србији, те да нема планове уласка на тржиште Републике Србије. 

Циљно друштво је активно у Шпанији, а продају обавља и у Италији, Француској, 

Уједињеном Краљевству и Португалији. 

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о куповини удела,  који је 

закључен 23. маја 2019. године, између привредног друштава Portobello Secondary Fund 

I, F.C.R., у својству продавца и привредног друштва Ferrero International S.A., у 

својству купца.  

Предложеном трансакцијом, Ferrero International S.A. ће стећи непосредну појединачну 

контролу над привредним друштвом Highestime XXI SL., као и посредну контролу над 

његовим зависним друштвима: 1. Ice Cream Factory Co Мaker SA, 2. Pumalverdе SL, 3. 

Ice Cream Factory Coмaker International SL, 4. Ice Cream Factory France, 5. Ice Cream 

Factory Italy, S.R.L., и 6. Ice Cream Factory Italy, S.R.L. 

 

Услови 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. став 1. тачка 1)  Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника у концентрацији. Пријава је поднета у складу са 

одредбама члана 63. став 1. тачка 1)  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.  

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од 

делатности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, Комисија је у овом 

случају, релевантно тржиштe производа дефинисала као тржиште производње и 

дистрибуције  сладоледа. 

 

Релевантно тржиште производа могуће је сегментирати према начину производње на 

тржиште индустријског сладоледа и тржиште занатског сладоледа. Произвођачи 

занатског сладоледа су најчешће предузетници и/или мала привредна друштва, чији 
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производи се по правилу продају на локацијима где су и произведени. Индустирсјки 

сладоледи се производе у специјализованим фабрикама и њихово место конзумирања 

је различито од места производње. Индустријски сладоледи обухватају шири 

асортиман производа који се складиште пре него што се испоруче крајњим 

потрошачима. У оквиру тржишта индустријских сладоледа, према месту конзумирања 

крајњих потрошача и купцима у каналима промета, могуће је разликовати следеће 

типове индустријских сладоледа:  

 

- Сладоледи које крајњи потрошачи конзумирају у кућним условима, а који су 

купљени у неспецијализованим малопродајним објектима (супермаркети и друге 

продавнице); 

- Сладоледи које крајњи потрошачи купују импулсивно, а који се конзумирају на 

улици или на јавним површинама. Ови сладоледи се најчешће продају у 

специјализованим малопродајним објектима као што су пекаре, киосци са 

фрижидерима, сладолед камиони и други. По правилу, цене сладоледа који се 

купују импулсивно су више од цена сладоледа које крајњи потрошачи конзумирају у 

кућним условима; 

- Сладоледи које крајњи потрошачи конзумирају у угоститељским објектима 

(ресторанима, кафићима, хотелима и другим објектима). Ови сладоледи се најчешће 

директно испоручују купцима у већим паковањима или специфицираним 

појединачним јединицама према поруџбинама угоститељских објеката. 

 

Комисија сматра да у овом случају, имајућу у виду  ефекте предметне концентрације,  

није потребно додатно сегментирати релевантно тржиште производа према купцима, 

месту конзумирања крајњих потрошача, величини паковања, типу бренда (бренд 

произвођача или приватне робне марке). 

 

Комисија је у складу са својом надлежношћу, релевантно географско тржиште 

дефинисала као тржиште Републике Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је на основу података 

које јој је доставио подносилац пријаве, констатовала да циљно друштво није присутно 

на тржишту производње и дистрибуције  сладоледа у  Републици Србији. Ferrero група 

је у Републици Србији присутна на тржиштима дистрибуције кондиторских производа, 

као и набавци и производњи јестивих и орашастих производа пре свега лешника. У 

пријави је наведено да се сладоледи под брендом подносиоца пријаве продају на 

тржишту Републике Србије, али да Ferrero група нема никакав утицај или контролу над 

производњом и продајом сладоледа под брендом Kinder. Према наводима у пријави, 

Ferrero група је доделила ексклузивну лиценцу [...] групи да производи и продаје 

сладоледе под брендом Kinder на неколико територија, укључујући и територију 

Републике Србије.  

 

На основу претходног, Комисија је закључила да предметном трансакцијом не долази 

до хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији на територији 

Републике Србије. Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације 

неће довести до негативних вертикалних ефеката, кроз могућност затварања узводних 

и низводних  тржишта. 
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Имајући у виду све претходно наведено, 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 диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције, 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, с.р. 

 

  

 


