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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону 

који        Комисија сматра одговарајућим начином заштите 
 

 

 

                                     

                                                      

 

 

 

 

 

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника 

Комисије за заштиту конкуренције број 1/0-06-168/2019-2 од 08.01.2019. године, 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 49/2011), одлучујући по пријави концентрације број 

6/0-02-662/2019-1, коју је дана 25. јула 2019. године поднело привредно друштво 

Тablet Packaging II B.V., са седиштем на адреси Strawinskylaan 1033, Toren C-10, 

1077XX Амстердам, Холандија, које заступа пуномоћник адвокат из Адвокатске 

канцеларије Wolf Theiss Мирослав Стојановић, из Београда, Булевар Михајла Пупина 

бр. 6, дана 8. августа 2019. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва Тablet Packaging II B.V., 

са седиштем на адреси Strawinskylaan 1033, Toren C-10, 1077XX Амстердам, 

Холандија, број регистрације 75309386, над друштвима Bilcare Research Swiss I AG, 

са седиштем на адреси Hochberge str. 60B, 4057 Базел, Швајцарска, број регистрације 

CHE-130.412.230, и Bilcare Research Swiss II AG, са седиштем на адреси Hochberge 

str. 60B, 4057 Базел, Швајцарска, број регистрације CHE-142.408.991, укључујући 

њихова зависна друштва, куповином 100% удела од досадашњег власника друштва 

Bilcare Мauritius Ltd.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Тablet Packaging II B.V., дана 

30. јула 2019. године у целости извршио своју обавезу уплатом износа од ХХХ евра 

на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани износ за 

издавање решења у скраћеном поступку. 

 

 

 

 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-662/2019-6 

Датум: 8. август 2019. године 
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Образложење 
 

Привредно друштво Тablet Packaging II B.V., са седиштем на адреси Strawinskylaan 

1033, Toren C-10, 1077XX Амстердам, Холандија, број регистрације 75309386 (у 

даљем тексту: подносилац пријаве или Тablet Packaging II), поднело је дана 25. јула 

2019. године преко пуномоћника адвоката из Адвокатске канцеларије Wolf Theiss 

Мирослава Стојановића пријаву концентрације која је заведена под бројем  6/0-02-

662/2019-1 (у даљем тексту: пријава), са предлогом да Комисија за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри трансакцију у скраћеном поступку. 

Подносилац пријаве је доставио Комисији и допуне пријаве 30. јула и 6. августа 2019. 

године. Увидом у списе предмета утврђено је да је дана 30. јула 2019. године, 

подносилац пријаве уплатио износ од ХХХ евра на рачун Комисије, што представља 

прописани износ за издавање решења у скраћеном поступку. 

 

Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и 

њених допуна, 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). 

 

Подносилац пријаве је 1. августа 2019. године, доставио Комисији и захтев за 

одређивање мере заштите података и извора података, садржаних у пријави и њеним 

прилозима, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-662/2019-5, од 8. 

августа 2019. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Друштво Тablet Packaging II, представља новоосновано друштво посебне намене, 

основано за потребе спровођења предметне трансакције у искључивом власништву 

друштва Тablet Packaging I B.V., са седиштем на адреси Strawinskylaan 1033, Toren C-

10, 1077XX Амстердам, Холандија, број регистрације 75309270. Подносилац пријаве, 

као и његово матично друштво, припадају Lindsay-Goldberg групи друштава коју као 

крајње матично друштво контролише друштво Goldberg, Lindsay & Co. LLC,  са 

седиштем на адреси 630 5th Avenue 30th Floor New York, NY 10111, Сједињене 

Америчке Државе (у даљем тексту: Goldberg, Lindsay & Co. LLC). Друштво Goldberg, 

Lindsay & Co. управља великим бројем фондова који инвестирају у друштва активна 

у различитим индустријским секторима као што су здравствена нега, управљање 

имовином, производња папира и производа од целулозе, папира и картона, 

производња амбалаже, металска индустрија и др. Према наводима у пријави, 

фондови којима индиректно управља друштво  Goldberg, Lindsay & Co. тренутно 

имају контролна инвестициона улагања у следећа портфолио друштва: Affordable 

Suites, Pixelle Specialty Solutions, Paccor, PT Solutions, Big Ass Fans, Women’s Care of 

Florida, Refresh Mental Health, Golden West Packaging Gropu, Second Spring Healthcare, 

Schur Flexibles, Stelco, VDM Metals, Crown Paper Group, Intermodal Holdings, Crown 

Point International, Odfjell Terminals и Trygg Pharma. Сва друштва која су под 

контролом друштва Goldberg, Lindsay & Co. се, у смислу члана 5. Закона, третирају 

као један учесник на тржишту.  

 

Друштво Goldberg, Lindsay & Co. у Републици Србији поседује регистровано зависно 

друштво Paccor Serbia d.o.o., са седиштем на адреси Темишварски пут бб, Зрењанин, 
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матични број 20198745, претежна регистрована делатност: производња амбалаже од 

пластике (шифра делатности: 2222). Према наводима у пријави, „Lindsay-Goldberg“ 

група друштава је у Републици Србији у 2018. години остварила око [...] прихода, и 

то око [...]. Укупан светски приход ове групе друштава у 2018. години износио је око 

[...] евра. 

 

Предметном трансакцијом обухваћена је „Bilcare Research“ група друштава коју чине 

друштва Bilcare Research Swiss I AG, са седиштем на адреси Hochberge str. 60B, 4057 

Базел, Швајцарска, број регистрације CHE-130.412.230, и Bilcare Research Swiss II 

AG, са седиштем на адреси Hochberge str. 60B, 4057 Базел, Швајцарска, број 

регистрације CHE-142.408.991, као и њихова зависна друштва. „Bilcare Research“ 

група друштава се тренутно налази под директном контролом друштва Bilcare 

Mauritius Ltd., са седиштем у Маурицијусу, које је у потпуном власништву и под 

искључивом контролом друштва Bilcare Limited, са седиштем у Индији. У складу са 

[...]. 

 

„Bilcare Research“ група друштава je активна у производњи и продаји техничких 

пластичних филмова који се користе у производњи флексибилне амбалаже, као и за 

неамбалажну употребу. Пословање ове групе друштава организовано је у три 

пословне јединице: 

1. Производња амбалаже за потребе фармацеутске идустрије (eng. Pharma 

Packaging Innovations)- која је активна у развоју, производњи и продаји 

широког асортимана производа у области фармацеутске амбалаже односно 

блистер филмова и фолија,  

2. Производња специјализованих пластичних филмова (eng. Specialty Films 

Solutions)- која је активна у производњи стреч фолија које се користе за 

означавање боца за пиће и друге робе широке потрошње, као и PVC филмова 

који се користе за завршне апликације (штампу и графику), и  

3. Производња решења за картице (eng. Cards Solutions)- која је активна у 

производњи и продаји  PVC филмова и филмова који се користе за 

пресвлачење платних картица, картица лојалности, поклон картица и сл. 

 

Према наводима у пријави, „Bilcare Research“ група друштава нема регистрована 

зависна друштва у Републици Србији, а у 2018. години је на тржишту Републике 

Србије остварила приход од око [...] евра, и то [...] евра продајом флексибилне 

амбалаже за фармацеутске производе и [...] евра продајом техничких и специјалних 

филмова за неамбалажну употребу. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о 

куповини акција закључен 10. јула 2019. године [...]. 

 

Крајњи резултат предложене трансакције ће бити стицање искључиве непосредне 

контроле над „Bilcare Research“ групом од стране подносиоца пријаве.  

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. 
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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 групе друштава којој припада подносилац пријаве, 

оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије у 2018. години, 

проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из 

члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације 

Комисији. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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.  

 

Група друштава којој припада подносилац пријаве у Републици Србији остварује 

приход  посредством својих зависних друштава која су активна у производњи и 

продаји чврстих производа од пластике и у металској индустрији. „Bilcare Research“ 

група друштава у Републици Србији остварује приход продајом флексибилне 

амбалаже за фармацеутске производе и продајом техничких и специјалних филмова 

за неамбалажну употребу. 

 

Подносилац пријаве је узимајући у обзир активности „Bilcare Research“ групе у 

Републици Србији предложио да се за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације дефинишу два релевантна тржишта производа, и то тржиште 

флексибилне пластичне амбалаже за фармацеутске производе и тржиште техничких 

и специјалних филмова за неамбалажну употребу. 

 

У складу са претходним одлукама Европске комисије, флексибилна амбалажа за 

фармацеутске потребе обухвата блистер паковања (која се користе првенствено за 

тврде таблете) и ламиниране кесице (које се користе за лекове у праху). Технички и 

специјални филмови предстваљају пластичне фолије које имају примену у 

производњи широког спектра производа као што је канцеларијски материјал, 

различите врсте рекламног материјала и др.  

 

Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа 

роба/услуга, као и активности учесника у концентрацији на тржишту Републике 

Србије, а нарочито циљног друштва, Комисија је за потребе оцене предметне 

концентрације дефинисала два релевантна тржишта производа, тржиште велепродаје 

флексибилне пластичне амбалаже за фармацеутске производе и тржиште велепродаје 

техничких и специјалних филмова за неамбалажну употребу. 

 

Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике 

Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а на основу навода у пријави, 

Комисија је констатовала да група друштава којој припада подносилац пријаве није 

присутна на дефинисаним релевантним тржиштима производа у Републици Србији. 

 

Комисија је констатовала да је „Bilcare Research“ група присутна на тржишту 

велепродаје флексибилне пластичне амбалаже за фармацеутске производе. 

Подносилац пријаве је Комисији доставио интерне процене „Bilcare Research“ групе 

у складу са којим је укупна вредност овог релевантног тржишта производа у 

Републици Србији у 2018. години износила [...] евра (количински посматрано [...] 

тона). „Bilcare Research“ група је током 2018. године у Републици Србији продајом 

[...] тоне флексибилне пластичне амбалаже за фармацеутске производе остварила 

приход од [...] евра и тржишно учешће од /5-10/% на овом релевантном тржишту 

производа по основу вредности продаје, а по основу обима продаје /5-10/%. Према 

достављеним подацима, највећи конкуренти на овом релевантном тржишту 

производа у Републици Србији у 2018. години била су следећа друштва: [...]. 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације Комисија је констатовала да је 

„Bilcare Research“ група присутна на тржишту велепродаје техничких и специјалних 

филмова за неамбалажну употребу у Републици Србији. Према достављеним 

подацима који се заснивају на интерним проценама „Bilcare Research“ групе укупна 

величина овог релевантног тржишта производа у Републици Србији у 2018. години 

била је [...] евра посматрано вредносно, а [...] тона посматрано количински. „Bilcare 

Research“ група је продајом [...] тоне производа на овом релевантном тржишту 

производа остварила приход од [...] евра и тржишно учешће од /5-10/% (једнако 

посматрано количински или вредносно). Према достављеним подацима највећи 

конкуренти на овом релевантном тржишту производа у Републици Србији у 2018. 

години била су друштва [...]. 

 

На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне 

концентрације неће довести до хоризонталних преклапања нити до негативних 

вертикалних ефеката на дефинисаним релевантним тржиштима производа у 

Републици Србији. 

 

Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да су 

испуњени услови дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог разлога, 

одлучено је као у ставу првом изреке овог решења.  

    

Одлука у ставу другом изреке овог решења, донета је применом члана 65. ст. 5. 

Закона као и члана 2. ст. 1. тач. 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. 
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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).  

 

 

 

П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ  

 

                      Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије, с.р. 

 

 

 

 


