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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и 

члана 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 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 6/0-02-673/2021-1, коју је 30. септембра 

2021. године поднело привредно друштво Bain Capital Investors L.L.C, са седиштем на 

адреси Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware, Сједињене Америчке 

Државе, преко пуномоћника Бојане Миљановић, адвоката у сарадњи са ортачким 

адвокатским друштвом Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана 22. октобра 

2021. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Bain 

Capital Investors L.L.C, са седиштем на адреси Suite 302, 4001 Kennett Pike, Wilmington, 

Delaware, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 3229725, над привредним 

друштвом Industria de Turbo Propulsores S.A.U., са седиштем на адреси Parque 

Tecnológico de Zamudio, Building 300, 48170, Zamudio, Vizcaya, Шпанија, регистарски 

број А48179196, куповином више од 50% акција. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у целости извршио своју обавезу 

плаћања прописаног износа за издавање овог решења дана 13. октобра 2021. године, 

уплатом износа од XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције. 

 

Образложење 

 

Привредно друштво Bain Capital Investors LLC, са седиштем на адреси Suite 302, 

4001 Kennett Pike, Wilmington, Delaware, Сједињене Америчке Државе, регистарски 

број 3229725 (у даљем тексту: Bain Capital или подносилац Пријаве), поднело је 30. 

септембра 2021. године, Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 

пријаву концентрације број 6/0-02-673/2021-1. Пријава је поднета преко пуномоћника 

Бојане Миљановић, адвоката у сарадњи са ортачким адвокатским друштвом Karanovic 

& Partners, Ресавска 23, Београд. 

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

чињеница које проистичу из садржаја Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава 

потпуна, поднета Комисији у скраћеном облику, у складу са Законом о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и 

чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 
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гласник РС“, број 05/16), као и да су испуњени услови за поступање и одлучивање 

Комисије по Пријави у скраћеном поступку. Извод о извршеној уплати, као саставни 

део списа предмета, потврђује да је прописани износ за издавање акта уплаћен у 

целости, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Bain Capital представља приватно инвестиционо друштво које инвестира, преко 

своје породице фондова, у компаније које су активне у великом броју индустрија, 

укључујући информационе технологије, очување здравља, малопродају и робу широке 

потрошње, комуникације, финансије и индустријску производњу.  

Комисији је достављен списак портфолио компанија које су под контролом 

фондова повезаних друштава којима управља Bain Capital (у даљем тексту: Bain Capital 

Група). Bain Capital Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 

5. Закона.  

 У Републици Србији, Bain Capital има следећа повезана, односно зависна 

друштва: 

1. Hemofarm a.d, са седиштем на адреси Београдски пут бб, Вршац, матични број 

08010536 (у даљем тексту: Hemofarm). Претежна регистрована делатност овог 

друштва јесте производња фармацеутских препарата. Од 2006. године 

Hemofarm је део Stada групе друштава, а његов једини акционар је друштво 

Stada Service Holding BV. Пословне активности Hemofarm-a су организоване и 

преко огранака овог друштва који се налазе у Београду и Шабцу;  

2. Stada IT Solutions d.o.o, са седиштем на адреси Београдски пут бб, Вршац, 

матични број 20958146 (у даљем тексту: Stada Србија). Претежна регистрована 

делатност овог друштва јесте рачунарско програмирање. Његов једини члан је 

Hemofarm. Пословне активности Stada-e Србија су организоване и преко 

огранка овог друштва који се налази у Београду; 

3. Velexfarm d.o.o, са седиштем на адреси Проте Матеје 70, Београд, матични број 

20677759 (у даљем тексту: Velexfarm). Претежна регистрована делатност овог 

друштва јесте трговина на велико фармацеутским производима. Његов једини 

члан је, такође, Hemofarm. 

4. TMG Insights d.o.o. са седиштем на адреси Савски трг 9 Београд, матични број 

17171640. Претежна регистрована делатност овог друштва јесте истраживање 

тржишта и испитивање јавног мњења. 

5. Engineering Software Lab d.o.o. са седиштем на адреси Булевар Милутина 

Миланковића 17, матични број 20886331. Претежна регистрована делатност 

овог друштва јесу остале услуге информационе технологије. 

6. OmniSecure d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Милутина 

Миланковића 17B, матични број 21233943. Претежна регистрована делатност 

овог друштва јесте рачунарско програмирање. 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће, куповином 

акција, стећи појединачну контролу над привредним друштвом Industria de Turbo 

Propulsores S.A.U., са седиштем на адреси Parque Tecnológico de Zamudio, Building 300, 

48170, Zamudio, Vizcaya, Шпанија, регистарски број А48179196, укључујући 

пословања „Hucknall“ и „Fabrications“ (у даљем тексту: ITP Aero или циљно друштво), 

од компаније Rolls-Royce plc, са седиштем на адреси Kings Place, 90 York Way, London, 

N1 9FX Уједињено Краљевство (даље у тексту: Rolls-Royce), као власника овог 

друштва и наведених пословања. ITP Aero је шпанска компанија која се 

специјализовала за производњу компоненти за моторе авиона. Активности ITP Aero-а 
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обухватају дизајнирање, истраживање и развој, производњу и ливење, монтажу и 

тестирање компоненти за авионске моторе. Компанија такође пружа услуге одржавања, 

поправки и ремонта (енгл- maintenance, repair and overhaul; „МRO“) за низ мотора за 

регионалне авио компаније, пословну авијацију, хеликоптере, индустријске и 

одбрамбене примене. 

ITP Aero није био присутан у Србији у претходној години. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација се односи на стицање целокупног издатог капитала 

друштва ITP Aero од Rolls-Royce-а, од стране фондова којима управља или које 

саветује Bain Capital, заједно са неколико мањинских коинвеститора који при том неће 

имати контролне уделе у циљном друштву. У ту сврху је 27. септембра 2021. године 

закључен Уговор о купопродаји акција, у складу са чијим одредбама ће бити 

спроведена планирана трансакција. [...].  

По спровођењу предметне трансакције, Bain Capital ће индиректно држати 

преко 50% обичних акција у ITP Aero-у. [...] Bain Capital ће бити власник већинског 

удела и стећи ће индиректну појединачну контролу, преко повезнаог друштва [...]. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

 На основу анализе достављених података, Комисија је утврдила да у 

предметном случају настаје концентрација у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 

Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у 

концентрацији оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије, 

проистиче да су ови приходи виши од износа остварених укупних годишњих прихода 

из члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне 

концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

  

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, у конкретном случају, није потребно коначно 

дефинисати релевантно тржиште, јер независно од усвојене дефиниције, предложена 

трансакција неће имати значајних ефеката на конкуренцију у Србији, будући да циљно 

друштво није присутно у Србији. Међутим, ради прецизности и у сврху пружања 

потпуних информација, предлажe да се релевантно тржиште производа за предметну 

трансакцију дефинише као: 

1. тржиште компоненти мотора и 

2. тржиште услуга одржавања, поправке и ремонта (енгл. maintenance, repair and 

overhaul; тј. MRO услуга). 

        У авио-индустрији, произвођачи оригиналне опреме за моторе (енгл. engine 

original equipment manufacturers „ОЕМS“) дизајнирају и производе моторе за авионе. 
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Неки од главних ОЕМS-а су GE, Honeywell и Rolse-Royce. Ови ОЕМS продају моторе 

произвођачима конструкције авиона. За потребе дизајна и производње компонената за 

моторе авиона, ОЕМS мотора ће типично дизајнирати већину компонената самостално 

али могу поверити трећим лицима производњу ових компонената произвођачима 

компонената на узводном тржишту (услужна производња). Неки ОЕМS су вертикално 

интегрисани са интерним могућностима за производњу компоненти, али ипак 

поверавају део производње трећим лицима-снабдевачима за одређене компоненте 

мотора. У мањем броју случајева, углавном који се односе на комплексне делове, 

процес дизајна компонената такође може бити поверен трећим лицима. Према 

наводима из пријаве, ITP Aero је такође узводни добављач компонената за моторе, 

примарно LPT модула, Rolse-Royce-у и осталим ОЕМS. ITP Aero развија широк 

портфолио производа, који може бити категорисан у седам главних области: турбине, 

компресори, млазници, радијалне структуре, спољнице, ливнице и компоненте од 

лима. ITP Aero такође нуди MRO услуге, тачније потпуне MRO услуге услуге мотора и 

пратеће MRO услуге и поправке компоненти.  

        Подносилац пријаве наводи да је Европска комисија, у својој претходној пракси 

која се односи на моторе авиона, разматрала разлику између: (i) авионских компоненти 

за ливење, (ii) машинских компоненти и (iii) фабричких компоненти. Европска 

комисија је утврдила да се ливење авио компоненти може разликовати од других 

производних техника авио компоненти. Додатно, ливење производа за примене у авио 

индустрији може даље бити сегментирано на одливке од аеропрофила (различита 

сечива и лопатице) и структурне одливке (велике појединачне структурне компоненте 

или њихове мање подкомпоненте), услед врло различитих ресурса за ливење који су 

неопходни за производњу. Када је реч о машинским компонентама, Европска комисија 

је, разматрајући да ли сваки машински део треба да представља засебно производно 

тржиште, изнела став према којем би сваки машински део требало разматрати засебно, 

пре свега због супституције тражње, јер сваки машински део има одређену функцију у 

оквиру мотора. Комисија је сматрала да у конкретном случају, нема потребе за даљом 

сегментацијом наведених тржишта, будући да предметна концентрација свакако неће 

нарушити конкуренцију у Србији. 

       Када је реч о тржишту MRO услуга, подносилац пријаве указује на претходне 

одлуке Европске комисије, која је у својој пракси идентификовала тржишта за (i) 

услуге одржавања компоненти, у оквиру којег се врши дистинкција између тржишта за 

комерцијалну авијацију и пословну авијацију и (ii) услуге одржавања мотора у оквиру 

којих је могуће разматрати потенцијално одвојена тржишта услуга у зависности од 

врсте мотора, примене и породице мотора. 

       Комисија је уважила предлог подносиоца пријаве при утврђивању релевантног 

тржишта производа у предметној концентрацији: 

1. тржиште производње и велепродаје компоненти мотора за авионе и 

2. тржиште пружања услуга одржавања, поправке и ремонта (MRO услуга). 

        У складу са чланом 6. став. 3. у вези са чланом 2. Закона, за оцену предметне 

концентрације, као релевантно географско тржиште, одређена је територија Републике 

Србије.  
 

Оцена ефеката концентрације 

 

         Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу података које јој je доставиo подносилац пријаве, оценила да 

спровођење предметне концентрације неће изазвати негативне ефекте у области 

конкуренције у Републици Србији, будући да подносилац пријаве, односно портфолио 
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компаније које су под контролом фондова којима управља или које саветује Bain 

Capital нису присутне на дефинисаним релевантним тржиштима у Србији, док циљно 

друштво није било уопште присутно у Србији у 2020. години. 

        Следствено томе, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрација 

неће утицати на промену тржишне структуре, неће довести до хоризонталних 

преклапања нити вертикалних веза на дефинисаним релевантним 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 другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. став 5. 

Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије, 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, c.p. 

 


