
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 6/0-02-683/2020-1 од 27. октобра 2020. године, коју је 

поднело привредно друштво „Potters Buyer“ LLC, са седиштем на адреси The Jordan 

Company, L.P., 399 Park Avenue 30th F1oor, New York, Сједињене Америчке Државе, 

преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић из адвокатске канцеларије „Karanovic 

& Partners“, Ресавска 23, Београд, дана 24. новембра 2020. 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 друштвa Potters Buyer 

LLC, са седиштем на адреси The Jordan Company, L.P., 399 Park Avenue 30th F1oor, 

New York, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 3874595, над следећим 

привредним друштвима, укључујући њихова зависна друштва: 1) Potters Ballotini 

Acquisition GmbH , друштво са ограниченом одговорношћу са седиштем на адреси 

Morschheimer StraBe 11, 67292 Kirchheimbolanden, Франкфурт на Мајни, регистарски 

број HRB 89479; 2) Potters Holdings GP , Ltd., друштво са ограниченом одговорношћу 

са седиштем на адреси Walker House, 87 Mary Street, Grand Cayman KY1-9005, 

Кајманска острва, регистарски број 250060; 3) Potters Holdings L.P., ограничено 

партнерство са седиштем на адреси Walker House, 87 Mary Street, Grand Cayman KY1-

9005, Кајманска острва, регистарски број 45748; 4) Potters International Holdings Ѕ.à. r.l., 

друштво са ограниченом одговорношћу са седиштем на адреси 67 rue Ermsinde, L-1469, 

Луксембург, регистарски број 157355; 5) Potters Netherlands Holdings I C.V., ограничено 

партнерство са седиштем на адреси Manlander 47, 3824 MN Amersfoort, Холандија, 

регистарски број 67401384; 6) PQ Holdings Australia Pty Limited, приватно друштво 

ограничене одговорности са седиштем на адреси Unit 9, 11-13 Rhur St Dandenong South, 
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3175 Аустралија, регистарски број 128 394 534; 7) Potters Leveraged Lender LLC, 

друштво са ограниченом одговорношћу са седиштем на адреси 615 South DuPont 

Highway, Dover Delaware 19901, Делавер, регистарски број 20172588527, куповином 

удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 9. новембра 2020. године, на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, уплатио износ од XXX  (XXX) евра, 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 Potters Buyer LLC, са седиштем на адреси The Jordan Company, 

L.P., 399 Park Avenue 30th F1oor, New York, Сједињене Америчке Државе, регистарски 

број 3874595 (даље у тексту: подносилац пријаве или Potters Buyer), поднело је 

Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), дана 27. октобра 2020. 

године, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић, из адвокатске канцеларије 

Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд пријаву концентрације број 6/0-02-683/2020-

1. Допуна пријаве поднета је 29. октобра 2020. године. 

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 

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 ће о овом 

захтеву одлучити посебним закључком о заштити података. 

 

Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве је друштво посебне намене, основано за потребе предложене 

трансакције, које послује под контролом фондова које саветује и којима управља 

компанија приватног капитала (енг. private equity firm), The Jordan Company“ L.P., са 

седиштем на адреси 399 Park Avenue, 30th F1oor, Njujork, Сједињене Америчке Државе 

(даље у тексту: TJC ). TJC је компанија која управља приватним капиталом, која је 

специјализована за куповину и развој компанија, најчешће у партнерству са постојећим 

власницима и управљачким тимовима тих компанија. Управљачки партнери TJC-а и 

његових повезаних лица извршили су преко 100 инвестиција. TJC обично инвестира у 

компаније на средњем тржишту чија вредност износи између 100 милиона и две 

милијарде америчких долара и има око  пет милијарди америчких долара ангажованог 

капитала под својом управом. TJC има канцеларије у Њујорку, Чикагу, Стамфорду и 

Шангају, а ангажује 21 инвестиционог стручњака и преко 20 оперативних 

професионалаца.  

[...] 

Такође, TJC фондови су остварили приход на српском тржишту у 2019. години 

индиректно посрeдством неколико зависних друштава која се баве пружањем услуга у 
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више фаза истраживања лекова фармацеутским и биотехнолошким компанијама, 

производњом и продајом професионалних решења у угоститељству, здравству и 

домарској служби, развојем и производњом  даталинкова (енг. datalinks) за мобилне 

комуникације који преобликују традиционалну широкопојасну бежичну повезаност, 

као и активностима диверзификоване специјализоване хемијске платформе коју чине 

SASCO и Flow Polymers пословања.  

[...] 

Листа ових зависних привредних друштава део је списа предмета.  

Potters је произвођач чврстих и шупљих стаклених микросфера (engl. solid and hollow 

glass microspheres). Производи циљних компанија се користе у широком спектру 

примена, као што су завршна обрада површина, као адитиви (пунила) у полимерима, у 

смолама и премазима и као рефлектујући материјали у ознакама на путевима. 

Potters нема зависних друштава која су регистрована у Републици Србији. Међутим, у 

2019. години је остварило приход продајом својих производа у Републици Србији и то: 

[...]. Укупан приход од ових продаја Potters пословања у Републици Србији у 2019. 

години износио је око [...] eвра. 

 

Опис трансакције и aкт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о 

купопродаји, који је закључен дана 15. октобра 2020. године, између PQ Corporation, 

корпорације из Пенсилваније (САД), као матичног друштва, и Potters Buyer, LLC, 

друштва са ограниченом одговорношћу из Делавера, као купца. 

 

Купац ће, у предложеној трансакцији, директно преузети циљна друштва, односно 

неколико компанија куповином удела у капиталу зависних друштава која колективно 

обављају посао као Potters, укључујући њихова зависна друштва, и тиме стећи 

појединачну контролу над овим друштвима. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини 

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

тржишту Републике Србије у 2019. године, Комисија је утврдила да је подносилац 

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

износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. 

Пријава концентрације је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

 

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 које потрошачи 

сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајне 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 
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конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним 

територијама. 

 

Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне трансакције није неопходно 

коначно дефинисати тржиште производа и релевантно географско тржиште, јер, према 

њиховом мишљењу,  трансакција неће имати било каквог ефекта по конкуренцију у 

Србији. Ову тврдњу подносилац пријаве аргументује ставом да су циљна друштва само 

маргинално била присутна у Србији током 2019. године, и да се активности портфолио 

компанија TJC-а које су присутне у Србији не преклапају са активностима циљних 

друштава у Србији. Ипак, ради достављања потпуних информација и имајући у виду 

претежне активности циљних друштава, подносилац пријаве је предложио да се за 

потребе оцене ефеката предметне концентрације, као релевантно тржиште производа, 

дефинише тржиште стаклених микросфера (енгл. the market for glass microspheres). Као 

што је већ наведено, ови производи имају примену у широком спектру, као што су 

завршна обрада површина, као адитиви (пунила) у полимерима, у смолама и премазима 

и као рефлектујући материјали у ознакама на путевима. 

 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве за утврђивање релевантног 

тржишта производа, полазећи од активности циљних друштава у Републици Србији, 

као и од стварне делатности подносиоца пријаве, односно области у којима се 

преклапају пословања учесника у концентрацији. Комисија није разматрала да ли се у 

оквиру дефинисаног тржишта могу утврдити и друга ужа релевантна тржишта 

производа, будући да за оцену ефеката пријављене концентрације додатна подела овог 

тржишта није потребна. 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште у складу са својом надлежношћу, дефинисала као територију Републике 

Србије. 

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 на релевантном тржишту, 

имајући у виду да ни једна портфолио компанија које су под контролом подносиоца 

пријаве није активна у производњи и продаји стаклених микросфера, нити на једном 

тржишту које је повезано са овом облашћу било где у свету, укључујући Србију. 

Учесници у концентрацији процењују да је укупна вредност релевантног тржишта 

производа у 2019 години била око [...] 

Пре трансакције, портфолио друштва подносиоца пријаве нису била присутна на 

релевантном тржишту Србије, нити су остварила приход од продаје релевантних 

производа на српском тржишту. 

Циљна друштва су у 2019. години остварила приход у Републици Србији у укупној 

вредности од око [...]  евра. Процена подносиоца пријаве је да је тржишни удео циљних 

друштава на релевантном тржишту производа у 2019. години био око /30-40/%.  

Главни конкуренти циљних друштава на релевантном тржишту су Swarco (са 

тржишним уделом од /30-40/%), 3M (са тржишним уделом од /20-30/%) и Weissker (са 

тржишним уделом од /10-20/%.).  
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На основу података достављених у пријави и приложене документације, Комисија је 

закључила да спровођење предметне концентрације не доводи до хоризонталног 

преклапања, нити проузрокује вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном 

тржишту производа.  

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 достављања 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                   
                                                                                       

                                                                        Небојша Перић с.р. 

 


