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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 6/0-02-490/2021-1, коју je дана 10. јуна 2021. године 

поднелo привреднo друштвo Mondelēz Nederland Services B.V., са седиштем на адреси 

Wilhelminakanaal Zuid 110, 4903RA Oosterhout, Холандија, преко пуномоћника Бојане 

Миљановић, адвоката у сарадњи са ортачким адвокатским друштвом Karanovic & 

Partners, Ресавска бр. 23, Београд, дана 29. јула 2021. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Mondelēz 

Nederland Services B.V., са седиштем на адреси Wilhelminakanaal Zuid 110, 4903RA 

Oosterhout, Холандија, регистарски број 34283945, над пословањем привредног 

друштва Chipita Industrial and Commercial Company S.A., са седиштем на адреси 12km 

National Road, Athens-Lamia, Metamorphosis/Attiki, 14452, Грчка, регистарски број 

009110001000, које се односи на производњу и продају кроасана, колача, слатких 

кексова и других слатких и сланих грицкалица. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Mondelēz Nederland Services 

B.V., дана 9. јула 2021. године уплатио износ од ХХХ евра на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Mondelēz Nederland Services B.V., са седиштем на адреси 

Wilhelminakanaal Zuid 110, 4903RA Oosterhout, Холандија, регистарски број 34283945 

(у даљем тексту: Mondelēz или подносилац пријаве), поднело је дана 10. јуна 2021. 

године преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-

490/2021-1 (даље у тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на 

тржишту у скраћеном поступку. Koмисији је достављена и допуна пријаве 9. јула 2021. 

године. 

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, Комисија је утврдила да је 
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пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 2. Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 

05/16). 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 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.  

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве припада Mondelēz групи друштава, којом као крајње матично 

друштво управља друштво Mondelēz International, Inc., са седиштем на адреси 905 West 

Fulton Market Suite 200, IL 60607 Чикаго, Сједињене Америчке Државе. Како се наводи 

у пријави, Mondelēz група представља једну од највећих светских компанија активних у 

области производње и продаје хране, односно слатких и сланих грицкалица. 

Производни асортиман ове групе друштава обухвата слане грицкалице, кексове, 

крекере, чоколаду, жвакаће гуме, бомбоне, пића у праху и др, а неки од њених 

најпознатијих брендова су Oreo, belVita, LU biscuits, Milka и Toblerone. 

 

Mondelēz група у Републици Србији поседује следећа зависна друштва: 

 

1. Mondelez Procurement d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Омладинских 

бригада 88 б, Београд, матични број 21050547, претежна регистрована 

делатност: консултантске активности у вези с пословањем и управљањем, и 

2. MONDELEZ DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Омладинских бригада 88 

б/III, Београд, матични број 20030496, претежна регистрована делатност: 

неспецијализована трговина на велико. 

 

Mondelēz група у Србији има и огранак Mondelez Europe Services GmbH ogranak 

Beograd, са седиштем на адреси Омладинских бригада 88 б/III, Београд, матични број 

29503796, претежна регистрована делатност: консултантске активности у вези с 

пословањем и управљањем. 

 

Сва друштва која припадају Mondelēz групи друштава се, у смислу члана 5. Закона, 

сматрају једним учесником на тржишту. 

 

Предметном трансакцијом обухваћено је стицање контроле над пословањем 

привредног друштва Chipita Industrial and Commercial Company S.A., са седиштем на 

адреси 12km National Road, Athens-Lamia, Metamorphosis/Attiki, 14452, Грчка, 

регистарски број 009110001000 (у даљем тексту: Chipita или циљно пословање). 

Друштво Chipita је активно у производњи и продаји упакованих кроасана и других 

грицкалица, углавном на бази хлеба. Најпознатији производни брендови овог друштва 

су 7DAYS, Chipicao и fineti. Циљно пословање обухвата производне погоне у више 

држава, а његови производи су доступни на глобалном нивоу, укључујући Републику 

Србију. Према наводима у пријави, пет најзначајнијих тржишта циљног пословања 

посматрано према приходима од продаје су [...], на којима остварује око /60-70/% свог 

светског прихода.  
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Циљно пословање обухвата и зависно регистровано друштво друштва Chipita у 

Републици Србији – CHIPITA YU AD BEOGRAD, са седиштем на адреси Булевар 

Михајла Пупина бр. 10в, Београд, матични број 17378210, претежна регистрована 

делатност: производња двопека, кекса, трајног пецива и колача.  

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

[...] 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен „Уговор о 

купопродаји у вези Chipita-е“ закључен 26. маја 2021. године, између подносиоца 

пријаве у својству купца, и [...], у својству продаваца циљног пословања. 

Након спровођења предметне концентрације циљно пословање ће бити у потпуном 

власништву и под појединачном контролом Mondelēz групе. 

Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Учесник на тржишту који стиче контролу има 

обавезу пријаве концентрације у смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у 

податке о приходима и у финансијске извештаје учесника концентрације. Из наведених 

података проистиче да су приходи учесника у концентрацији већи од прописаних 

износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што 

значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава 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/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 је, узимајући у обзир активности циљног пословања у Републици 

Србији, предложио да се за потребе оцене ефеката предметне концентрације дефинишу 

следећа релевантна тржишта производа: тржиште меких колача, тржиште кроасана, 

тржиште слатких кексова и тржиште сланих грицкалица.  

 

Према наводима у пријави, подносилац пријаве је у 2020. години у Републици Србији 

био активан у продаји меких колача робних брендова Barni и Milka, слатких кексова 

робних брендова belVita, Milka, Oreo и San, сланог кекса робног бренда TUC и чоко-

намаза робног бренда Milka. Циљно пословање је у Републици Србији 2020. години 

било активно у продаји упакованих кроасана робних брендова 7DAYS и Chipicao, 

грицкалица на бази хлеба робног бренда Bake Rolls, колача робних брендова Cake Bar, 
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Swiss roll, Mini Roll и Chipicao, наполитанки робног бренда Fineti, слатких кексова 

робних брендова 7DAYS и Chipicao, као и појединачних упакованих штрудли робног 

бренда 7DAYS Borseto. Продаја упакованих кроасана у свету чини [...] друштва Chipita. 

 

Према наводима подносиоца пријаве, за потребе оцене предметне концентрације 

прихваћена је дефиниција друштва Nielsen, у складу са којом меки колачи (енг. soft 

cakes) представљају унапред упаковане производе који могу да стоје на полицама, 

колаче спремне за јело и сличне десерте налик колачима, доступне како у појединачним 

паковањима (порцијама), тако и у виду већих „породичних“ колача. Као пример 

наведене врсте производа коју учесници у концентрацији продају у Републици Србији, 

у пријави су наведени Chipita производи 7DAYS Cake Bar, Borseto и Chipicao, као и  

Mondelēz производи Barni и Milka. 

 

Упаковани кроасани представљају главни производ циљног пословања. Имајући у виду 

претходну праксу Европске комисије, подносилац пријаве сматра да наведени 

производи припадају шире дефинисаном тржишту „јутарње робе“ (енг. morning goods), 

које поред наведених производа обухвата и производе као што су енглески рупичасти 

колачи (енг. crumpets), ђевреци (енг. bagels), америчке палачинке (енг. pancakes), чајни 

колачићи (енг. tea cakes), и др. Међутим, узимајући у обзир високо присуство циљног 

пословања у области продаје упакованих кроасана у Републици Србији, подносилац 

сматра да у конкретном случају овај сегмент треба посматрати посебно. Према 

достављеним подацима, продаја упакованих кроасана у Републици Србији у 2020. 

години чинила је преко [...] његовог укупног прихода оствареног на тржишту 

Републике Србије у посматраној години. Упаковани кроасани циљног пословања 

представљају пуњена мека пецива доступна у виду појединачних порција и у већим 

паковањима. Подносилац пријаве, према наводима у пријави, [...]. 

 

Учесници у концентрацији су на тржишту Републике Србије активни у области продаје 

слатких кексова робних брендова belVita, Milka, Oreo, San, 7DAYS и Chipicao при чему 

је, према наводима у пријави, присуство циљног пословања у овој области 

занемарљиво. Подносилац пријаве сматра да продају слатких кексова треба посматрати 

као посебно релевантно тржиште производа из следећих разлога. Наиме, слатки 

кексови се углавном конзумирају између оброка уз кафу или чај, док се слани кексови 

конзумирају као замена за мале оброке, као ужина или уз друге производе као што су 

сиреви, намази и/или месо, често уз вино или неко друго пиће. Поред наведеног, 

учесници у концентрацији су у Републици Србији активни и у продаји производа на 

бази наполитанки, који се према наводима подносиоца пријаве, могу посматрати 

посебно или у оквиру категорије слатки кексови. Подносилац пријаве у Републици 

Србији продаје производе на бази наполитанки Leo и Waffelini, при чему је циљно 

пословање у Републици Србији активно у продаји својих наполитанки у форми 

штапића под брендом Fineti. Узимајући у обзир обим активности учесника у 

концентрацији у наведеним областима, Комисија сматра да у конкретном случају нема 

потребе посебно издвајати тржиште производа на бази наполитанки. 

 

У области продаје сланих грицкалица, учесници у концентрацији су активни у продаји 

грицкалица на бази хлеба (циљно пословање) и у продаји сланих кексова (подносилац 

пријаве). Имајући у виду обим активности учесника у концентрацији у наведеним 

областима, подносилац пријаве сматра да у конкретном случају нема потребе уже 

дефинисати тржиште продаје сланих грицкалица, с обзиром на то да на уже 

дефинисаним тржиштима не постоји преклапање њихових активности. 
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Подносилац пријаве је такође навео и да се брендирани производи наведених 

категорија суочавају са јаком конкуренцијом производа приватних робних марки у 

готово свим сегментима. Из наведеног разлога и имајући у виду претходну праксу 

Европске комисије (на пример одлуке Европске комисије у предметима Nabisco/United 

Biscuits, Barilla/BPL/Kamps, Kraft Foods/Cadbury), подносилац пријаве сматра да 

производе приватних робних марки треба укључити у анализу сваког од предложених 

релеватних тржишта производа. 

 

Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, а нарочито 

активности циљног пословања у Републици Србији, Комисија је прихватила предлог 

подносиоца пријаве и за потребе оцене ефеката предметне концентрације дефинисала 

следећа релевантна тржишта производа: 

1. тржиште трговине на велико упакованим кроасанима, 

2. тржиште трговине на велико меким колачима, 

3. тржиште трговине на велико слатким кексима, и  

4. тржиште трговине на велико сланим грицкалицама.  

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантна географска 

тржишта, у складу са својом надлежношћу, дефинисала као територију Републике 

Србије.  

Оцена ефеката концентрације 

 

За потребе оцене ефеката предметне концентрације, Комисији су достављени подаци о 

релевантним тржиштима производа за 2020. годину, добијени на основу процена 

друштва Nielsen. 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да је 

циљно пословање присутно на тржишту трговине на велико упакованим кроасанима у 

Републици Србији. Према достављеним подацима укупна величина овог релевантног 

тржишта производа у Републици Србији у 2020. години износила је око [...]евра, 

посматрано вредносно. Циљно пословање је у посматраној години продајом 

релевантних производа у вредности од око [...] евра имало тржишни удео од око /90-

100/% на овом релевантном тржишту производа према вредности продаје. У 

посматраној години, на овом релевантном тржишту било је присутно и друштво [...] 

које је продајом у вредности од око [...] евра имало тржишни удео од око /0-5/% према 

вредности продаје, док продаја упакованих кроасана различитих приватних робних 

марки чини око /0-5/% овог релевантног тржишта, посматрано вредносно (вредност 

продаје око [...]евра). Комисија је констатовала да подносилац пријаве није активан на 

тржишту трговине на велико упакованим красанима у Републици Србији, па ће 

спровођењем предметне концентрације преузети тржишни удео циљног пословања на 

овом тржишту. На основу наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне 

концентрације неће довести до хоризонталних преклапања активности учесника у 

концентрацији, нити ће изазвати негативне вертикалне ефекте на тржишту трговине на 

велико упакованим кроасанима у Републици Србији. 

 

На основу достављених података, Комисија је констатовала да су учесници у 

концентрацији присутни на тржишту трговине на велико меким колачима у Републици 
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Србији. Укупна величина овог релевантног тржишта износила је у 2020. години око [...] 

евра, вредносно посматрано. Подносилац пријаве је продајом релевантних производа у 

вредности од око [...]евра имао тржишни удео од око /10-20/% на овом релевантном 

тржишту, према вредности продаји, док је циљно пословање продајом у вредности од 

око [...] евра имало тржишни удео од око /5-10/%, према вредности продаје. Заједнички 

тржишни удео учесника у концентрацији на овом тржишту је око /10-20/%. Као највећи 

конкурент на овом релевантном тржишту, наведено је друштво [...], које је продајом 

релевантних производа у вредности од око [...] евра имало тржишни удео од око /20-

30/%, према вредности продаје. Поред наведеног друштва, на овом релевантном 

тржишту било је активно и друштво [...], које је продајом релевантних производа у 

вредности од око [...] евра имало тржишни удео од око /5-10/%, док је продаја 

релевантних производа различитих приватних робних марки износила око [...] евра, 

што представља око /5-10/% овог релевантног тржишта производа вредносно 

посматрано. На основу наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне 

концентрације неће нарушити конкуренцију, нити ће проузроковати негативне 

вертикалне ефекте на овом релевантном тржишту производа.  

 

Комисија је констатовала да су учесници у концентрацији присутни на тржишту 

трговине на велико слатким кексовима у Републици Србији. Према достављеним 

подацима, укупна величина овог релевантног тржишта износила је у 2020. години око 

[...] евра. Подносилац пријаве је продајом релевантних производа у вредности од око 

[...]евра у 2020. години, имао тржишни удео од око /0-5/% на овом тржишту, док је 

циљно пословање продајом релевантних производа у вредности од око [...] евра имало 

тржишни удео од око /0-5/% на овом релевантном тржишту, према вредности продаје. 

Заједнички тржишни удео учесника у концентрацији на овом тржишту је око /0-5/%. 

Највећи конкуренти на овом релевантном тржишту су друштва: [...], чији је тржишни 

удео око /30-40/% (вредност продаје [...] евра), [...], чији је тржишни удео око /20-30/% 

(вредност продаје [...] евра) и [...], чији је тржишни удео око /5-10/% (вредност продаје 

[...]евра). На основу наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне 

концентрације неће довести до значајних хоризонталних преклапања активности 

учесника у концентрацији, нити ће изазвати негативне вертикалне ефекте на тржишту 

трговине на велико слатким кексовима у Републици Србији. 

 

Комисија је констатовала да су учесници у концентрацији присутни и на тржишту 

трговине на велико сланим грицкалицама у Републици Србији. Према достављеним 

подацима, укупна величина овог релевантног тржишта износила је у 2020. години око 

[...] евра, вредносно посматрано. Подносилац пријаве је продајом релевантних 

производа у вредности од око [...]евра у 2020. години, имао тржишни удео од око /0-

5/% на овом релевантном тржишту, док је циљно пословање продајом релевантних 

производа у вредности од око [...] евра имало тржишни удео од око /0-5/% на овом 

релевантном тржишту, према вредности продаје. Заједнички тржишни удео учесника у 

концентрацији на овом тржишту износи око /0-5/%. Највећи конкуренти на овом 

релевантном тржишту су друштва [...], чији је тржишни удео око /40-50/% (вредност 

продаје [...] евра) и [...], чији је тржишни удео око /10-20/% (вредност продаје [...] евра), 

при чему продаја релевантних производа различитих приватних робних марки чини око 

/5-10/% овог релевантног тржишта производа (вредност продаје [...] евра). На основу 

наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне концентрације неће 

довести до значајних хоризонталних преклапања у пословању учесника у 

концентрацији, нити ће изазвати негативне вертикалне ефекте на тржишту трговине на 

велико сланим грицкалицама у Републици Србији.   
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Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  

  

Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције, а 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.  

 

 

 


