
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

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 6/0-02-371/2021-1, коју је 6. априла 2021. године поднело 

привредно друштво Meggle Group Gmbh, са седиштем на адреси Megglestraße 6-12, 

83512 Васербург на Ину, Немачка, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, 

из адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и Партнери аод, Булевар војводе 

Бојовића 6-8, Београд, дана 29. априла 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 Meggle Group 

Gmbh, са седиштем на адреси Megglestraße 6-12, 83512 Васербург на Ину, Немачка, 

матични број HRB 28495, над привредним друштвом Stegmann Emmentaler Käsereien 

GmbH, са седиштем на адреси Mozartstraße 31, 87435 Кемптон, Немачка, матични број 

HRB 5830, куповином удела.  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве Meggle Group Gmbh, дана 8. априла 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 Meggle Group Gmbh, са седиштем на адреси Megglestraße 6-12, 

83512 Васербург на Ину, Немачка, матични број HRB 28495 (даље у тексту: Meggle 

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

тексту: Комисија) дана 6. априла 2021. године, преко пуномоћника, адвоката Срђане 

Петронијевић, из адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и Партнери аод, 

Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-371/2021-1 (даље у тексту: пријава). Допуне пријаве достављене су 14. и 

29. априла 2021. 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 
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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.  

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве је холдинг друштво Meggle групе друштава, чија је основна 

делатност производња путера и специјалитета од путера, полуготових производа за 

крајње купце, као што су багети са путером, као и производа за угоститељство и 

функционалних сувих производа за прехрамбену индустрију, индустрију лекова и 

индустрију животињске хране. Предмет пословања Meggle групе подељен је у три 

подгрупе: 

- Meggle Gmbh & Co. KG, 

- Meggle Consumer Products International Gmbh и  

- Meggle Functional Products International Gmbh. 

 

Привредно друштво Meggle Gmbh & Co. KG, са седиштем на адреси Megglestraße 6-12, 

83512 Васербург на Ину, Немачка, матични број HRА 7828 (даље у тексту: Meggle 

Gmbh & Co. KG) управља основном делатношћу Meggle групе. Meggle Consumer 

Products International Gmbh је друштво основано за развој источноевропских тржишта, 

а Meggle Functional Products International Gmbh за даље ширење међународне продаје 

функционалних сувих производа. 

 

Потрошачки производи друштва Meggle покривају широк асортиман производа, 

укључујући путер, специјалитете од путера, расхлађене пекарске производе, производе 

од павлаке, млеко, јогурт, десерте, младе зрнасте сиреве и сирне намазе, који се 

продају под робном марком Meggle и Rajo. 

 

Meggle група има једно зависно друштво у Србији - Meggle Србија д.о.о, Крагујевац, са 

седиштем на адреси Саве Ковачевића бр. 58, Крагујевац, матични број 07150512 (даље 

у тексту: Meggle Србија), чија је претежна делатност прерада млека и производња 

сирева. Meggle Србија је произвођач млечних производа, који управља фабриком, која 

се налази у Крагујевцу и производи 100 тона млека дневно и има преко 2500 добављача 

сировина. 

 

Списак свих зависних друштава Meggle групе је достављен Комисији и налази се у 

списима предмета. Сва друштва која су под контролом Meggle групе сматрају се 

једним учесником на тржишту, у смислу члана 5. Закона. 

 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи посредну 

контролу над привредним друштвом Stegmann Emmentaler Käsereien GmbH, са 

седиштем на адреси Mozartstraße 31, 87435 Кемптен, Немачка, матични број HRB 5830 

(даље у тексту: Stegmann или циљно друштво), преко зависног друштва под његовом 

посредном контролом Meggle Gmbh & Co. KG, куповином 100% удела друштва 

Stegmann од привредног друштва Entremont Alliance SAS, са седиштем на адреси 25 
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Faubourg des Balmettes, 74000 Annency, Француска (даље у тексту: Entremont Alliance 

SAS или продавац), под чијом је искључивом контролом друштво Stegmann. 

 

Stegmann је произвођач сира који се налази у Кемптену (Алгој), Немачка, чија основна 

делатност обухвата производњу, паковање и дистрибуцију немачког ементалер сира, 

као и паковање и дистрибуцију француског ементалер сира и других француских 

специјалитета од сира [...]. Од укупне количине продаје сира [...] чине трговачке робне 

марке трговине, а [...] чине робне марке произвођача (нпр. робне марке Aggenstein и 

Alpgäuer), [...] испоруке трговцима прехрамбеним производима на мало, а односно [...] 

купцима на велико, као што је прехрамбена индустрија. Поред наведеног, Stegmann 

продаје нус производе који настају из производње сира индустријским купцима на 

велико: сурутка, павлака и путер.  

 

Циљно друштво нема зависних друштва у Републици Србији, нема мрежу 

дистрибуције у Србији, [...], како се наводи у пријави. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предложена концентрација се односи на стицање појединачне контроле од стране 

друштва Meggle над привредним друштвом Stegmann, куповином 100% удела од 

привредног друштва Entremont Alliance SAS, на основу Уговора о куповини удела, 

закљученог 31. марта 2021. године, између Entremont Alliance SAS, као продавца и 

Meggle Gmbh & Co. KG, као купца [...]. Спровођењем трансакције, подносилац пријаве 

ће стећи посредну појединачну контролу над циљним друштвом. 

 

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.  

Подносилац пријаве сматра да се релевантно тржиште производа може дефинисати у 

складу са пословним активностима циљног друштва у Србији. Имајући у виду да је 

циљно друштво остварило [...] немачког ементалер сира на тржишту у Србији, да не 

продаје друге млечне производе у Србији, као ни нус производе из сира (као што су 

сурутка, павлака и путер) и да нема производне објекте у Србији, подносилац пријаве 
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предлаже да се релевантно тржиште производа може дефинисати као тржиште продаје 

сира и осталих млечних производа. 

Подносилац пријаве указује на то да је Европска комисија у својој пракси, дефинисала 

различита тржишта за производњу и дистрибуцију млечних производа. Према 

мишљењу Европске комисије, што се тиче различитих млечних производа, ово 

тржиште треба поделити на разна подтржишта, укључујући подтржишта за сир, млеко, 

павлаку и концентрате, а подтржиште за сир се мора даље поделити према 

суперординираним категоријама на свеж сир, меки сир, полутврди сир. У неким 

случајевима, ЕК је чак даље делила производе према региону порекла, као што су 

француски, италијански и холандски тврди сиреви. Европска комисија је даље 

дефинисала независна тржишта за остале врсте сирева као што је на пример моцарела, 

а конкретно се бавила ементалер сиревима у два поступка за одобрење концентрације, 

али без даље класификације осим на тврде сиреве. Подносилац пријаве наводи да ЕК 

није доследна у својој пракси одлучивања у погледу тога да ли треба правити разлику 

између трговачких робних марки сирева и робних марки произвођача, док редовно 

врши поделу сирева према каналима дистрибуције (трговци прехрамбеним 

производима на мало и купци на велико или индустријски купци). Подносилац пријаве 

сматра да у сваком случају за потребе предметне концентрације, прецизно 

разграничење тржишта производа може коначно остати отворено, будући да 

трансакција не доводи до забринутости у области конкуренције ни по једној од 

могућих дефиниција.  

Комисија је у конкретном случају, полазећи од предмета пословања циљног друштва 

делимично уважила дефиницију коју је предложио подносилац пријаве и дефинисала 

следећа релевантна тржишта производа: 

1) тржиште производње и велепродаје сира; 

2) тржиште производње и велепродаје павлаке; 

3) тржиште производње и велепродаје сурутке; 

4) тржиште производње и велепродаје маслаца. 

Тржишта производње млека и млечних производа обухвата производњу конзумног 

млека и осталих врста млечних производа. Конзумно млеко је термички обрађено 

млеко намењено за исхрану људи, које се производи и ставља у промет као 

пастеризовано млеко и стерилизовано млеко (млеко обрађено ултрависоком 

температуром (УХТ) – стерилизовано млеко), односно као пуномасно млеко, 

делимично обрано млеко, и обрано млеко. Остали млечни производи се односе на 

ферментисане производе од млека (јогурт, кисело млеко, ферментисани производи од 

млека са пробиотским бактеријама, кефир, остали ферментисани производи од млека, 

ферментисани млечни напици), павлака, маслац, кајмак, сиреви и производи од сира, 

млеко у праху и други сушени производи од млека, сурутка, млечни напици и млечни 

десерти, смрзнути дезерти, сушени производи од млека и др. 

Имајући у виду да се активности учесника у концентрацији не преклапају ни на једном 

од потенцијалних релевантних тржишта у Србији и да концентрација свакако не 

нарушава конкуренцију у Србији, Комисија за потребе предметног поступка није 

додатно сегментирала релевантна тржишта. 

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, у складу 

са чланом 6. став 3. Закона, што је у складу и са предлогом подносилаца пријаве. 
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5. 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 предметна концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици 

Србији, имајући у виду да нема преклапања у пословању учесника у концентрацији на 

релевантним тржиштима у Републици Србији. 

Циљно друштво је приходе од продаје тврдог сира (немачки ементалер) у Србији [...] 

Имајући у виду наведено, трансакција неће довести до хоризонталних преклапања на 

релевантним тржиштима у Републици Србији, нити до нарушавања конкуренције на 

овим тржиштима. 

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 диспозитива 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. 

  

 

 


