
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-768/2020-1, коју је 17. децембра 2020. године 

поднело привредно друштво Ferrero International S.A, са седиштем на адреси 16, Route 

de Trèves L - 2633 Senningerberg, Луксембург, преко пуномоћника адвоката Тијане М. 

Лалић, из Ортачког адвокатског друштва „Прица и партнери“, Ресавска 31, Београд, 

дана 22. јануара 2021. 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 Ferrero 

International S.A, са седиштем на адреси 16, Route de Trèves L - 2633 Senningerberg, 

Луксембург, матични број В60814, над пословањем привредног друштва Eat Natural 

Limited, са седиштем на адреси 62 Camberwell Station Road, Лондон, Уједињено 

Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, матични број 03345268, и привредног 

друштва Hand 2 Mouth Limited, са седиштем на адреси The Coach House, Headgate, 

Colchester, England СО3 ЗВТ, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне 

Ирске, матични број 03917856, које се односи на производњу, паковање, снабдевање, 

дистрибуцију, маркетинг и продају житарица и плочица за доручак и ужину.  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Ferrero International S.A, дана 4. 

јануара 2021. године уплатио износ од XXX на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што 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 Ferrero International S.A, са седиштем на адреси 16, Route de Trèves 

L - 2633 Senningerberg, Луксембург, матични број В60814 (даље у тексту: Ferrero или 

подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: 

Комисија), 17. децембра 2020. године, преко пуномоћника адвоката, пријаву 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд  

Број: 6/0-02-93/2021-3 

Веза: 6/0-02-768/2020 

Датум: 22. јануар 2021. 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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концентрације број 6/0-02-768/2020-1. Допуна пријаве достављена је дана 24. децембра 

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 је о овом 

захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.  

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве je привредно друштво основано у складу са законима Великог 

Војводства Луксембург и део је „Ferrero“ групe, која послује у области производње 

прехрамбених производа, производње и продаје слаткиша и других слатких производа 

(чоколадних производа, ужина и слатких намаза), а од 2013. године „Ferrero“ група 

послује и у набавци и испоруци јестивих и орашастих производа, а посебно лешника.  

„Ferrero“ група је активна на следећим тржиштима: тржиште производње и продаје 

чоколадних слаткиша, производње и продаје шећерних слаткиша, производње и 

продаје слатких намаза, производње и продаје свежих млечних слаткиша и слатких 

ужина, производње и продаје сладоледа који се конзумира код куће, и тржишту 

производње и продаје слатких кексова. „Ferrero“ група није активна у производњи и 

продаји хране која се заснива на житарицама, ни у Србији, ни у иностранству.  

У Републици Србији, „Ferrero“ група има једно регистровано зависно друштво 

„AGRISER“ доо, са седиштем на адреси Солунских добровољаца 170, Алекса Шантић, 

матични број 20980974, у коме 100% удела има Ferrero Trading Lux S.A. из 

Луксембурга. Претежна делатност овог привредног друшта je гајење осталог 

дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа. Друштво Agriser ниje присутно на тржишту 

које је релевантно за предметну трансакцију. 

Сва друштва која су под контролом „Ferrero“ групе сматрају се једним учесником на 

тржишту, у смислу члана 5. Закона. 

Спровођењем пријављене трансакције, Ferrero  ћe стећи пословање које се односи на 

производњу, паковање, снабдевање, дистрибуцију, маркетинг и продају житарица за 

доручак (укључујући гранолу као житарице за доручак), као и плочице за ужину 

(укључујући плочице од житарица, воћа, орашастих плодова, обогаћене и протеинске 

плочице) под робном марком „Eat Natural“ и приватних робних марки (даље у тексту: 

циљно пословање), и то стицањем удела у два британска привредна друштва: Eat 

Natural Limited, са седиштем на адреси 62 Camberwell Station Road, London, SE5 9ЈЈ, 

Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, матични број 03345268 

(даље у тексту: „ЕN“) и Hand 2 Mouth Limited, са седиштем на адреси The Coach House, 

Headgate, Colchester, England СО3 ЗВТ, Уједињено Краљевство Велике Британије и 

Северне Ирске, матични број 03917856 (даље у тексту: „H2М“). [...] 

ЕN је привредно друштво основано 1997. године, у власништву [...], чије пословне 

активности укључују производњу, дистрибуцију и продају доручка од житарица, као и 
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плочица од житарица. Друштво је углавном активно у Уједињеном Краљевству Велике 

Британије и Северне Ирске. 

H2М је привредно друштво основано у 2000. години, а чланови друштва су [...]. 

Пословне активности овог друштва обухватају производњу, дистрибуцију и продају 

житарица за доручак, као и других производа од житарица. Ово друштво послује 

углавном на тржишту Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне Ирске. 

[...] 

 

Циљна друштва нису присутна и не послују на тржишту Републике Србије и немају 

намеру да уђу на ово тржиште, а циљно пословање је активно само на тржишту 

производње и продаје готових производа од житарица и плочица од житарица у 

Уједињеном Краљевству Велике Британије и Северне Ирске, [...] 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Као акт о концентрацији, у пријави су достављени Уговор о купопродаји акција у EN и 

Уговор о купопродаји акција у Н2М, оба закључена 8. децембра 2020. године, између 

подносиоца пријаве и физичких лица која су власници циљног пословања. 

 

[...] 

 

Спровођењем предложене трансакције, Ferrero група ће бити у прилици да прошири 

своје пословање на тржиште хране која се базира на житарицама [...] 

 

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 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 производње и велепродаје готових производа од 

житарица и плочица од житарица.  
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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 циљно пословање није присутно на тржишту 

Републике Србије. Међутим, зарад потпуности, узимајући у обзир да је циљно 

пословање активно на тржишту производње и продаје готових производа од житарица 

и плочица од житарица, (иако ни Ferrero ни циљно пословање нису активни на овом 

тржишту у Србији), подносилац пријаве сматра да је тржиште које је релевантно за 

предметну трансакцију тржиште производње и продаје готових производа од житарица 

и плочица од житарица (енгл. ready-to-eat cerealas, даље у тексту: „RTEC“), 

националног обима. 

RTEC производи су направљени од различитих житарица - кукуруза, пшенице, овса 

или пиринча и других састојака попут орашастих плодова, сувог воћа, заслађивача и 

других адитива који се прерађују у коначни производ, укључујући и плочице за ужину. 

RTEC производи могу бити у различитим облицима, као што су пахуљице од 

житарица, екструдиране пахуљице од житарица, целовите житарице издуване 

пиштољем, екструдиране житарице надуване пиштољем, екструдиране житарице, 

исецкана цела зрна, екструдиране исецкане житарице, житарице надуване у рерни, 

мусли. RTEC производи се такође могу поделити према различитим циљним групама: 

одрасли/породица, здрави и деца. Плочице са житарицама су производи који се једу у 

покрету и који су направљени од различитих житарица (обично од овса), орашастих 

плодова и адитива (попут воћа и чоколаде). Производе се у жвакаћем, печеном и 

хрскавом облику, у зависности од главних састојака, употребљеног адитива и 

премаза/украса. Плочице са житарицама могу се продавати појединачно и у облику 

пакета од више комада.  

Подносилац пријаве сматра да се релевантно тржиште производа састоји од свих RTEC 

производа, јер на страни потражње купци теже да купе широк спектар RTEC производа 

и редовно се пребацују између подсегмената, без обзира на облик производа и циљну 

групу. Стога разлика према врсти житарица или циљним групама не би одражавала 

различита тржишта производа у смислу Закона. Подносилац такође сматра да не 

постоји договорени индустријски стандард за категоризацију ових производа. Што се 

тиче плочица за ужину са житарицама, подносилац сматра овај производ делом 

целокупног RTEC сегмента, имајући у виду да разграничење између плочица од 

житарица и осталих RTEC производа није неопходно, посебно јер су произвођачи 

осталих RTEC производа такође активни на тржишту за производњу и продају плочица 

од житарица. У сваком случају, подносилац пријаве сматра да су плочице са 

житарицама део RTEC тржишта, или су део већег тржишта производа за ужину, које се 

састоје од различитих производа који се обично конзумирају између оброка, као што су 

плочице за колаче, чоколадице, замене за хлеб, јогурт и воће, али они не чине засебно 

тржиште. 

Подносилац сматра да постоји једно тржиште производа за производњу и продају 

RTEC производа, укључујући плочице од житарица, иако постоји неколико 

подсегмената (1. RTEC производи, 2. RTEC производи, искључујући мусли, 3. мусли, 

4. RTEC производи у категорији здравих производа, 5. плочице са житарицама итд.).  

Подносилац наводи да, иако је Европска комисија у својим претходним одлукама 

размотрила могућу сегментацију овог тржишта, као и сегментацију између плочица од 

житарица и других RTEC производа, оценила је да тачна дефиниција тржишта 

производа за житарице и плочице од житарица може остати отворена. У конкретном 
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случају, Комисија је оценила да није потребно даље дефинисати релевантно тржиште, 

односно издвајати ужа релевантна тржишта производа, с обзиром на то да подносилац 

пријаве (односно „Ferrero“ група) и циљно друштво/пословање нису активни на 

тржишту производње и продаје готових производа од житарица и плочица од житарица 

било које врсте у Републици Србији, и да предложена трансакција свакако неће 

нарушити конкуренцију на тржишту Републике Србије. 

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште 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 ни 

Ferrero ни циљно пословање нису присутни на релевантном тржишту у Републици 

Србији и да у Србији неће бити преклапања у пословању учесника у концентрацији. 

Имајући у виду да циљно пословање није присутно и да нема намеру да уђе на 

тржиште Србије, да је циљно друштво/пословање активно само у области производње 

и продаје прехрамбених производа који се заснивају на житарицама, али не у Србији, 

као и да Ferrero група уопште не производи нити продаје ове производе у Србији, 

предложена трансакција не може имати негативне ефекте у Србији. 

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. 

 

 

 

 


