
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       

  
           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 6/0-02-549/2021-1, коју је 7. јула 2021. 
године поднело привредно друштво Leather S.r.l., са седиштем на адреси Galleria San 
Babila no. 4/b, Милано, Италија, преко пуномоћника Бојане Миљановић, адвоката у 
сарадњи са адвокатском канцеларијом Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана 
4. 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 Leather 
S.r.l., са седиштем на адреси Galleria San Babila no. 4/b, Милано, Италија, регистарски 
број 11829260964, над привредним друштвом Conceria Pasubio S.p.A., са седиштем на 
адреси Via Seconda Strada 38, Арцињано, Вићенца, Италија, регистарски број 
00165480245, куповином 100% акција. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Leather S.r.l., 
дана 27. јула 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 Leather S.r.l., са седиштем на адреси Galleria San Babila no. 

4/b, Милано, Италија, регистарски број 11829260964 (даље у тексту: Leather или 
подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: 
Комисија), 7. јула 2021. године, преко Бојане Миљановић, адвоката у сарадњи са 
адвокатском канцеларијом Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, пријаву 
концентрације број 6/0-02-549/2021-1. Допуна пријаве достављена је дана 9. јула 2021. 
године. 

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 
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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  

 
Leather представља друштво посебне намене које је у потпуном власништву и 

под директном контролом PAI Europe Master Topco S.a. r.l. Sicav Raif, односно под 
индиректном контролом PAI Europe VII-1 SCSp и PAI Europe VII-2 SCSp (даље у 
тексту: „PAI Europe VII“), фондова којима управља привредно друштво PAI Partners 
S.a.r.l., са седиштем на адреси 43-45 Аllее Scheffer, Луксембург, Велико Војводство 
Луксембург, а које је у власништву PAI Partners SAS („PAI Partners“ или „PAI“). 

PAI Partners је европска фирма приватног капитала која се бави улагањем, а чије 
је главно седиште у Паризу. PAI Partners има канцеларије у Лондону, Луксембургу, 
Мадриду, Милану, Минхену, Њујорку и Стокхолму. PAI Partners је независна 
компанија, чији су власници њени партнери, која управља и/или саветује одређене 
приватне инвестиционе фондове широм света. Ове фондове чине PAI Europe IV, PAI 
Europe V, PAI Europe VI, PAI Europe VII и PAI Mid-Market Fund шема и неколико ко-
инвестиционих фондова, као што су Stensmolla SCSp и PAI Strategic Partnerships SCSp 
(даље у тексту заједно: „PAI Fondovi“). 

PAI Fondovi заснивају своје пословање на преузимању већинског учешћа у 
компанијама које су активне у различитим секторима индустрије. PAI Partners, као 
управник и/или саветник PAI Fondova, контролише компаније активне у различитим 
секторима, а нарочито у пет кључних сектора, односно пословним услугама, 
прехрамбеним сектору и сектору потрошачке робе, општој индустрији, сектору 
здравствене заштите и малопродаји и дистрибуцији.  

PAI Fondovi имају следећа зависна друштва у Србији: 
- Froneri Adriatic d.o.o. Стара Пазова, са седиштем на адреси  Бановачки пут бб, Стара 
Пазова, матични број  212138707, чија је претежна делатност производња сладоледа; 
- Preduzece za promet i usluge SKY.XS AIRCARGO d.o.o. Сурчин, са седиштем на 
адреси Робно складиште Аеродром Београд, Сурчин, матични број  20678330, чија је 
претежна делатност остале пратеће делатности у саобраћају; 
- Cortix d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси  Булевар Михајла Пупина 115е Нови 
Београд, Србија, матични број 20700181, чија је претежна делатност трговина на мало 
одећом у специјализованим продавницама. 

Предложена трансакција се односи на стицање целокупног акцијског капитала и 
појединачне контроле од стране друштва Leather над друштвом Conceria Pasubio S.p.A, 
са седиштем на адреси Via Seconda Strada 38, Арцињано, Вићенца Италија, регистарски 
број 00165480245 (даље у тексту: „Pasubio“ или циљно друштво), као и над његовим 
зависним друштвима (даље у тексту: „Pasubio Grupa“). 

Циљно друштво је активно у штављењу коже и производњи готових производа 
од коже за употребу у разним секторима, укључујући аутомобилске ентеријере, 
намештај и луксузну робу. Ово друштво послује у Италији, Немачкој, Србији, Мексику 
и Сједињеним Америчким Државама. Pasubio дистрибуира своје производе углавном 
широм Европе, али и у Америци, Азији и Африци. Pasubio има свој огранак у Србији, 
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Conceria Pasubio S.PA. – Ogranak Šabac, са седиштем на адреси Филипа Вишњића бб, 
Шабац, матични број 29504253, чија је претежна делатност штављење и дорада коже; 
дорада и бојење крзна. У Шапцу, Pasubio има производне погоне, где врши прераду 
сирове коже, као и складиштење (укључујући обележавање и сечење коже, и процесе 
скидања, утискивања, перфорације, ламинирања и паковања одсечених делова коже). 

Циљно друштво је у власништву друштва Puccini Investments S.a.r.1., са 
седиштем на адреси 20 avenue Monterey, L-2163, Луксембург, Велико Војводство 
Луксембург, регистарски број В 215 697. Друштво Puccini Investments је под контролом 
(86,32%) друштва Puccini Holdings Ѕ.r.1. (а које је у потпуном власништву CVC Capital 
Partners VI Limited (даље у тексту: („CVC“ или „продавац“)), док је преосталих 13,68% 
у власништву друштава која се односе на чланове Pretto породице и осталих 
инвеститора. 

Списак зависних друштава која су под контролом PAI, као и Pasubio Grupe 
достављен је Комисији. Сва друштва која су под контролом PAI, као и Pasubio Grupe 
сматрају се једним учесником на тржишту, у смислу члана 5. Закона.  
 
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 
Leather и продавац су дана 22. јуна 2021. године закључили Уговор о 

купопродаји акција, на основу кога се продавац сагласио да прода све своје акције 
друштву Leather, а Leather је пристао да купи све акције од продавца, у складу са 
условима предвиђеним Уговором. Спровођењем предложене трансакције подносилац 
пријаве, (и индиректно PAI Partners, који је под крајњом контролом PAI Fondova, 
којима управљају повезана друштва PAI-a) ће стећи 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, за потребе предметне пријаве, није неопходно 
коначно дефинисати релевантно тржиште, јер, без обзира на усвојену дефиницију 
тржишта, трансакција неће имати било каквих ефеката по конкуренцију у Србији, 
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имајући у виду да се ниједна од PAI Portfolio Kompanija која је активна у Србији не 
преклапа са активностима циљног друштва у Србији. Ипак, у сврху пружања 
комплетних информација, а узимајући у обзир активности циљног друштва у Србији, 
као и претходну праксу Европске комисије, подносилац пријаве сматра да би се 
релевантно тржиште производа у конкретном случају могло дефинисати као тржиште 
производње и снабдевања кожом за аутомобилску индустрију. 

У пријави се наводи да је Европска комисија у својој пракси разматрала 
јединствено релевантно тржиште производа за кожу која се користи у аутомобилској 
индустрији, и то као одвојено од тржишта текстила у аутомобилској индустрији, јер је 
процес производње коже у потпуности другачији и захтева значајне инвестиције и 
време за изградњу индустријског капацитета. У том смислу, добављачи се генерално 
разликују, и произвођачи текстила углавном не производе кожу за аутомобилску 
индустрију. Европска комисија је у једном поступку закључила и да не постоје докази 
који би указали да је неопходна даља сегментација тржишта коже у аутомобилској 
индустрији, у конкретном случају.  

Комисија је, полазећи од предмета циљног пословања, делимично уважила 
дефиницију коју је предложио подносилац пријаве, и релевантнаo тржиштe производа, 
у конкретном случају, одредила као тржиште производње и велепродаје кожe за 
аутомобилску индустрију. Комисија није додатно сегментирала тржиште, имајући у 
виду да другачија одлука не би утицала на одлуку о дозвољености концентрације. 

Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско 
тржиште дефинисала као територију Републике Србије, 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 не 
постоје хоризонтална преклапања између учесника у концентрацији на предложеном 
релевантном тржишту у Републици Србији.  

Подносилац пријаве није уопште присутан на релевантном тржишту, а у 
пријави се процењује да је тржишни удео циљног друштва на овом тржишту /0-5/%. 
Подносилац пријаве није могао да процени конкуренте у Србији, с обзиром на то да не 
послује на овом тржишту, и да је циљно друштво маргинално присуство, али као 
пример наводи конкуренте који послују у ЕУ (нпр. Boxmark, Bader, Rino Mastrotto, 
Dani, Wollsdorf). 

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. 
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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. 
 

 
 


