
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-746/2020-1, коју је 8. децембра 2020. године поднело 

привредно друштво Symrise AG, са седиштем на адреси Mühlenfeldstr 1, 37603 

Holzminden, Савезна Република Немачкa, преко пуномоћника адвоката Бојане 

Миљановић, из адвокатске канцеларије Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, 

дана 30. децембра 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 друштва Symrise AG, са 

седиштем на адреси Mühlenfeldstr 1, 37603 Holzminden, Савезна Република Немачкa, 

матични број HRB 200436, над пословањем привредног друштва Sensient Technologies 

Corporation, са седиштем на адреси 777 East Wisconsin Avenue, Milwaukee, WI 53202-

5304 Сједињене Америчке Државе, регистарски број 39-0561070, које се односи на 

пословање у вези са мирисима и хемикалијама за ароме. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Symrise AG дана 11. 

децембра 2020. године уплатио износ од XXX, на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што укупно представља одговарајући прописани износ за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво Symrise AG, са седиштем на адреси Mühlenfeldstr 1, 37603 

Holzminden, Савезна Република Немачкa, матични број HRB 200436 (даље у тексту: 

Symrise или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље 

у тексту: Комисија), 8. децембра 2020. године, преко пуномоћника адвоката Бојане 

Миљановић, из адвокатске канцеларије Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, 

пријаву концентрације број 6/0-02-746/2020-1.  

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд  

Број: 6/0-02-746/2020-4 

Датум: 30. децембар 2020. године 

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. 
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Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са чланом 3. и  чланом 6. став 1. тачка 4) 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 је о овом 

захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.  

1. Учесници у концентрацији  

 

Symrise је добављач мириса и хемикалија за ароме, козметичких активних састојака, 

као и укуса и производних решења за производњу хране на бази природних полазних 

материјала, који послује на светском тржишту. Његови купци обухватају произвођаче 

парфема, козметике, хране и пића, фармацеутску индустрију, и произвођаче додатака 

исхрани и хране за кућне љубимце. Ово друштво послује на више од 100 локација 

широм Европе, Африке, Блиског Истока, Сједињених Америчких Држава и Латинске 

Америке. Symrise је акционарско друштво, основано у складу са немачким законом и 

његовим акцијама се тргује на јавној берзи. Ниједно друштво нити појединац не 

контролишу Symrise. 

 

Symrise je организован у три сегмента: 1) Мирис и нега (енгл. Scent & Care), 2) Укус 

(енгл. Flavor), и 3) Прехрана (енгл. Nutrition). Ови сегменти се даље састоје од 

неколико одељења и пословних јединица. Сегмент Мирис и нега обухвата одељења 

Мириси (енгл. Fragrance), Козметички састојци и Молекули ароме (енлг. Aroma 

Molecules). Сегмент Укус обухвата јединице Пића, Слано и Слатко. Сегмент Прехрана 

обухвата одељење Diana са пословним јединицама Храна, Храна за кућне љубимце, 

Вода и Probi (енгл. Aqua and Probi), као и америчку компанију ADF/IDF. Трансакција 

се односи на сегмент Мирис и Нега и његова одељења Мириси и Молекули ароме. 

 

У Србији, Symrise нема регистрованих зависних друштава, али је реализовао продају 

својих производа у 2019. години. [...] 

 

Трансакција се односи на стицање од стране друштва Symrise посредне појединачне 

контроле над одређеним правним лицима и имовином који чине целокупно глобално 

пословање у вези са мирисима и хемикалијама за ароме (енгл. Fragrance and Aroma 

Chemicals business) привредног друштва Sensient Technologies Corporation (даље у 

тексту: циљно пословање), са светским седиштем на адреси 777 East Wisconsin Avenue, 

Milwaukee, WI 53202-5304 Сједињене Америчке Државе, регистарски број 39-0561070 

(даље у тексту: Sensient). Symrise ће индиректно стећи: 1) 100% акција у друшву 

Sensient Fragrances, S.A.U, са седиштем у Гранади Carretera de Granada a Armilla, Km 

2,5, Шпанија, матични број A18000216 (даље у тексту: Sensient Fragrances, S.A.U), 2) 

100% акција у друштву Sensient Fragrances Guatemala, S.A. са седиштем на адреси 13 

avenida 15-00 zona 10, Oficina 1501, nivel 15, Edificio Verona, Ciudad de Guatemala, 

матични број 68508 (даље у тексту: Sensient Fragrances Guatemala), као и одређене 

листе купаца и одређене постојеће готове производе различитих повезаних друштава 

друштва Sensient, и 3) одређену имовину која се састоји од одређених машина и 
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опреме, формула, спискова купаца и добављача и уговора и споразума друштва 

Sensient Fragrances Mexico S.A. de C.V, са седиштем у Tlalnepantla, Estado De Mexico, 

регистарски број SFM951121363 (даље у тексту: Sensient Fragrances Mексико). 

 

Циљно пословање обухвата и два главна погона на две локације које су организоване 

као посебна правна лица: 1) Sensient Fragrances, S.A.U, интегрисани хемијски погон за 

производњу мириса, хемикалија за ароме, и есенцијалних уља у Гранади, Шпанија, 

које у свом власништву има правно лице у Гватемали (канцеларија продаје), Sensient 

Fragrances Guatemala, и 2) Sensient Fragrances Мексико, производни погон за мирисе у 

Мексико Ситију, Мексико. 

У Шпанији, Sensient управља објектом у власништву друштва који укључује 

производњу, складиштење, техничке лабораторије и канцеларијски простор за 

управљачке и административне функције. У Мексику, Sensient одржава закупљени 

објекат у којем се налазе капацитети за производњу и мешање, продаја и технички 

радници, као и административно особље које подржава јужноамеричко тржиште 

мирисних једињења. [...] 

У Србији, Sensient нема регистрована зависна друштва, али је циљно пословање 

остварило маргиналну продају својих производа у 2019. години. [...] 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предложена трансакција се односи на преузимање појединачне контроле од стране  

друштва Symrise над целокупним глобалним пословањем које се бави мирисима и 

хемикалијама за ароме компаније Sensient (циљно пословање). 

 

Учесници у трансакцији су закључили Уговор о купопродаји удела дана 23. новембрa 

2020. године, у складу са којим ће Symrise, преко својих зависних друштава, преузети 

циљно пословање: 

- преко свог зависног друштва, Symrise Iberica, S.L. друштво са ограниченом 

одговорношћу основано према законима Шпаније, чије је седиште на адреси Calle 

Garbí, Polígono Industrial Can Volart, 08150 Parets del Vallès, Barselona, Краљевина 

Шпанија (даље у тексту: Symrise Шпанија), које је у његовом потпуном власништву, 

стећи ће 100% удела у друштву Sensient Fragrances, S.A.U, и 100% удела у друштву 

Sensient Fragrances Guatemala, (даље у тексту заједно: циљна друштва), и одређене 

листе других повезаних друштава друштва Sensient, као и одређене постојеће готове 

производе наведене у Прилогу Уговору о купопродаји удела; 

- преко свог зависног друштва, Symrise S. de R.L. de C.V, са седиштем у Av. República 

Mexicana 200, Col. Garza Cantú, 66480 San Nicolás de los Garza N.L. регистарски број 

SYM750430R87 (даље у тексту: Symrise Мексико) стећи ће одређену имовину у 

власништву друштва Sensient Fragrances Mексико, која се састоји од одређених машина 

и опреме, формула, спискова купаца и добављача и уговора и споразума. 

 

[...] 

 

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 
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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 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). 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.  

Комисија је, полазећи од предмета циљног пословања, уважила дефиницију коју је 

предложио подносилац пријаве, и релевантно тржиште производа, у конкретном 

случају, одредила као тржиште за велепродају мириса. 

Подносилац пријаве сматра да, за потребе предметне пријаве, није неопходно коначно 

дефинисати релевантно тржиште производа и релевантно географско тржиште, јер, без 

обзира на усвојену дефиницију тржишта, трансакција неће имати значајних ефеката по 

конкуренцију у Србији, имајући у виду да је циљно пословање остварило занемарљиво 

малу продају у Србији у последњој финансијској години, те из тог разлога и у складу 

са претходном праксом Комисије, прецизна дефиниција релевантног тржишта може 

остати отворена. 

Према наводима из пријаве, оба учесника у трансакцији производе и продају 

хемикалије за ароме и мирисе на глобалном нивоу. Они немају никакву производњу у 

Србији, а једини производи које су оба учесника у концентрацији продала у Србији у 

2019. години били су мириси. Стога, хемикалије за ароме нису детаљно разматране у 

пријави. Ипак, ради достављања потпуних информација и имајући у виду да се 

активности учесника трансакције, у ограниченој мери, преклапају у Србији у продаји 

мириса, подносилац пријаве сматра да се релевантно тржиште производа за потребе 

предметне пријаве може дефинисати као тржиште за продају мириса. 

Мириси су једињења природног и синтетичког порекла, која дају мирис или 

прикривају лош мирис широком спектру производа. Произведени су мешањем 

природних и/или синтетичких састојака и разблаживањем растварачима до жељене 

концентрације (у даљем тексту заједно означени као „мешање“). Састојци природних 

мириса екстрахују се из биљака или животиња (амбра, мошус), док се полусинтетички 

или потпуно синтетички састојци производе хемикалијама за ароме уместо природним 

састојцима. 

Мириси се користе за производњу финих парфемских производа, козметичких 

производа и многих других врста производа као што су детерџенти за веш, 

омекшивачи за тканину, детерџенти за машине за прање судова, средства за чишћење и 

освеживачи ваздуха. 

Подносилац пријаве наводи да се у складу са праксом Европске комисије, мириси у 

целини могу посматрати као јединствено релевантно тржиште производа, али и да је 

могуће сегментирање тржишта мириса према различитим главним применама, тј. 
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мириси за потрошачке производе, као што су мириси за домаћинство и производи за 

личну негу, с једне стране, и фини мириси за парфеме, с друге стране. Европска 

комисија је свој закључак првенствено засновала на високој заменљивости различитих 

врста мириса на страни понуде, јер произвођачи нису специјализовани за одређене 

производе и могу да производе мирисе за све кључне примене, што је потврдило и 

њено истраживање тржишта. Поред тога, иако је Европска комисија открила да купци 

имају тенденцију да нерадо мењају добављаче за неке софистицираније производе које 

су развили у сарадњи са датим добављачем, такође је истакла да овај фактор ствара 

подстицај за добављаче да се снажно такмиче за освајање поруџбине купаца за развој 

нових композиција. У складу са закључцима Европске комисије о високој 

заменљивости на страни понуде, подносилац пријаве сматра да није потребно даље 

сегментирати тржиште мириса, такође узимајући у обзир да је циљно пословање имао 

занемарљиву продају мириса у Србији у 2019. години. 

 

У сваком случају, подносилац пријаве сматра да предложена трансакција неће имати 

утицаја на конкуренцију на српском тржишту, јер нема значајних хоризонталних 

преклапања нити вертикалних ефеката између циљног пословања и друштва Symrise, 

као и да дефиниција релевантног тржишта производа може остати отворена. 

 

Комисија је закључила да за оцену предметне концентрације није потребно додатно 

сегментирати релевантно тржиште производа, јер концентрација свакако неће 

нарушити конкуренцију у Републици Србији. 

Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. Закона, 

што је у складу са предлогом подносиоца пријаве. 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је, на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да 

концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, имајући у виду да је 

удео циљног пословања занемарљив на релевантном тржишту. Према процени 

подносиоца пријаве, на тржишту Србије у 2019. години, тржишни удео друштва 

Symrise износи [20-30%], а циљног пословања [0-5%], стога је занемарљиво увећање у 

тржишном уделу које би настало као резултат трансакције.  

Како је наведено, Symrise се суочава са јаком конкуренцијом на светском нивоу и у 

Србији, а учесници у концентрацији нису нарочито блиски конкуренти, замена 

добављача је једноставна, а купци су јаки и софистицирани. 

 

Имајући у виду да су преклапања између учесника у концентрацији на предложеном 

релевантном тржишту у Србији занемарљива, јер је циљно пословање само маргинално 

присутно у Србији, подносилац пријаве сматра да предложена трансакција ни на који 

начин неће довести до ограничења, нарушавања или спречавања конкуренције у 

Србији, а нарочито неће водити стварању ни јачању доминантног положаја и неће 

имати било какав негативан ефекат на тржиште у  Србији у било ком смислу. 

 

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. 
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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. 

 


