
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

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 6/0-02-544/2021-1, коју је 6. јула 2021. године поднело 

привредно друштво STAX TECHNOLOGIES, са седиштем на адреси Коњевићи бб, 

Чачак, преко пуномоћника адвоката Владимира Бојановића, Влајковићева 12, Београд, 

дана 19. августа 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 STAX 

TECHNOLOGIES, са седиштем на адреси Коњевићи бб, Чачак, матични број 20899425, 

над привредним друштвом DOO PRIMA 2020 Чачак, са седиштем на адреси Коњевићи 

бб, Чачак, матични број 21538477, куповином дела имовине који може представљати 

самосталну пословну целину и куповином 100% удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве STAX TECHNOLOGIES, дана 7. јула 2021. 

године уплатио износ од XXX и дана 8. јула 2021. године 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 STAX TECHNOLOGIES, са седиштем на адреси Коњевићи бб, 

Чачак, матични број 20899425 (даље у тексту: STAX или подносилац пријаве), поднело 

је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија) дана 6. јула 2021. 

године, преко пуномоћника, адвоката Владимира Бојановића, Влајковићева 12, 

Београд, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-544/2021-1 (даље у 

тексту: пријава). Допуна пријаве достављена је 3. августа 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 је о овом 

захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.  

 

1. Учесници у концентрацији  

 

STAX је привредно друштво чија је делатност производња машина за паковање 

папирних марамица и осталих папирних производа (убруса, салвета, марамица, тоалет 

папира). Ово друштво је основано 2002. године и усредсређено на континуирани развој 

и производњу машина за паковање разноврсних папирних производа. STAX има два 

члана: привредно друштво BARRY-WEHMILLER EURO HOLDINGS S.A.R.L, са 

седиштем на адреси Boulevard F.W. Raiffeisen 15, Луксембург, матични број В129881 

(даље у тексту: „BW Holdings“) у чијем је власништву 60% удела, и физичко лице 

Младен Старчевић, у чијем је власништву 40% удела. У Републици Србији, STAX нема 

зависних друштава.  
 

Привредно друштво BW Holdings је холдинг друштво које припада BARRY-

WEHMILLER групи друштава и чије је крајње матично привредно друштво BARRY-

WEHMILLER GROUP INC, са седиштем на адреси 8020 Forsyth Boulevard St. Louis, 

Missouri 63105-1707, Сједињење Америчке Државе, матични број RA000618 („BW 

група“). BW група се претежно бави производњом машина намењених паковању 

амбалажа за широк спектар индустрија. У Републици Србији, BW група, поред 

привредног друштва STAX, нема других зависних друштава. 
 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну 

контролу над привредним друштвом DOO PRIMA 2020 Чачак, са седиштем на адреси 

Коњевићи бб, Чачак, матични број 21538477 (даље у тексту: PRIMA или циљно 

друштво). PRIMA је друштво основано 2019. године и претежно се бави машинском 

обрадом метала свих врста, односно производњом металних делова/саставних делова 

за машине за паковање папирних марамица и осталих папирних производа, које 

производи STAX, као и металних делова за друге машине, односно за друге намене за 

које их користе клијенти/купци привредног друштва PRIMA. Циљно друштво је у 

власништву физичког лица Јовице Старчевића са 100% удела и нема регистрованих 

зависних друштава у Србији.  

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ трансакције представља Меморандум о разумевању, закључен дана 31. 

маја 2021. године, између подносиоца пријаве, циљног друштва и Јовице Старчевића, у 

својству јединог члана циљног друштва (даље у тексту: „МОР“). МОР је акт којим се 

исказује озбиљна намера за реализацију трансакције, чији је крајњи резултат стицање 

појединачне контроле од стране подносиоца пријаве над циљним друштвом.  

 

Планирано је да се трансакција реализује у два корака: у првом кораку трансакције, 

STAX би купио 100% некретнина у власништву PRIME (објекти и земљишта које 

PRIMА користи за обављање својих пословних делатности), који би био реализован 
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закључењем Уговора о куповини непокретности на основу којег би STAX постао 

једини власник наведених некретнина, док би PRIMА задржала опрему за производњу 

у свом власништву. Према МОР-у, предметна имовина генерише приход, која због тога 

може представљати самосталну пословну целину. У другом кораку трансакције, STAX 

би купио 100% удела друштва PRIMА од јединог члана, Јовице Старчевића, који би 

био регулисан закључењем Уговора о преносу удела.  

 

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 2. Закона.  

4. Релевантно тржиште и оцена ефеката концентрације 

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 предлаже да се релевантно тржиште производа, за потребе оцене 

дозвољености ове концентрације, може дефинисати полазећи од главних делатности 

подносиоца пријаве и циљног друштва у Србији, као јединствено тржиште производње 

машина и опреме за паковање папирних марамица и осталих папирних производа и 

њихових саставних делова. Наиме, са аспекта понуде и потражње, односно 

супституције производа, подносилац пријаве сматра да се релевантно тржиште не би 

могло дефинисати генерално, као тржиште за производњу машина и опреме за 

паковање због специфичности производа подносиоца и немогућности супституције 

машина за паковање папирних производа са осталим машинама за паковање, и да је из 

наведеног разлога, потребно уско дефинисати релевантно тржиште производа како је и 

предложено.  

 

Како је у пријави наведено, имајући у виду да је главна делатност циљног друштва 

обрада металних производа односно производња металних делова за машине које 

производи подносилац пријаве, [...], подносилац пријаве сматра да је за потребе ове 

пријаве довољно одредити једно релевантно тржиште производа као јединствено 

тржиште производње машина и опреме за паковање папирних марамица и осталих 

папирних производа, и њихових саставних делова.  

 

Имајући у виду да подносилац пријаве и циљно друштво не производе исте производе, 

односно да подносилац пријаве послује на тржишту производње машина за паковање 

папирних марамица и осталих папирних производа, а циљно друштво на тржишту 

производње и обраде металних производа односно металних делова за машине за 
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паковање папирних марамица и осталих папирних производа и њихових саставних 

делова, као и металних делова за друге машине, односно за друге намене, активности 

учесника у концентрацији се свакако не преклапају. С обзиром на наведено, као и због 

тога што предложена концентрација свакако неће имати утицаја на конкуренцију на 

тржишту Републике Србије, Комисија је оценила да за потребе предметног поступка 

није неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште, односно да дефиниција 

релевантног тржишта може остати отворена, јер другачија одлука Комисије неће 

утицати на оцену дозвољености концентрације, што ће бити објашњено. 

 

Подносилац пријаве сматра да за потребе ове пријаве није потребно изричито 

дефинисати релевантно географско тржиште и да дефиниција може остати отворена, 

јер, без обзира на то која дефиниција релевантног географског тржишта буде усвојена, 

трансакција неће имати никаквог утицаја на конкуренцију на тржишту Републике 

Србије. Ипак, у циљу достављања потпуних информација, учесници у концентрацији 

сматрају да би се, уколико је потребно дефинисати релевантно географско тржиште, за 

потребе ове пријаве могло дефинисати као национално по обиму, тј. као територија 

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. 

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 

потенцијалним релевантним тржиштима у Републици Србији. 

Према процени подносиоца пријаве, тржишни удео привредног друштва STAX на 

тржишту производње машина за паковање папирних марамица и осталих папирних 

производа на територији Републике Србије је у 2020. години износио /90-100/%, 

односно према информацијама којима располаже подносилац пријаве, његови 

конкуренти [...]. 

 

Према процени подносиоца пријаве тржишни удео циљног друштва на тржишту 

производње и обраде металних делова за машине за паковање папирних марамица и 

осталих папирних производа и њихових саставних делова би износио /20-30/%. 

 

Уколико се узме у обзир да, према наводима из пријаве, PRIMA производи, односно 

може да производе металне делове за различите врсте машина, тржишни удео друштва 

PRIMA на тржишту производње и обраде металних делова у 2020. години на 

територији Републике Србије није могуће тачно одредити, с обзиром на то да према 

доступним изворима, у Србији постоји преко 2.600 привредних субјеката који се баве 

машинском обрадом метала.  

 

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

релевантном тржишту у Републици Србији, нити до нарушавања конкуренције на  

релевантном тржишту. 

 

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 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. 
 

 

 


