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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“, 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“, бр. 49/11), 

одлучујући по Пријави концентрације број 6/0-02-695/2021-1, привредног друштва 

Rieslaner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, са седиштем на адреси Grzybowska 

2/29, Варшава, Република Пољска, поднетој 12. октобра 2021. године, преко 

пуномоћника адвоката Срђана Јанковића, Војводе Бране 59/9, Београд, дана 10. 

новембра 2021. године, доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Rieslaner 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, са седиштем на адреси Grzybowska 2/29, 

Варшава, Република Пољска, матични број 388792546, над пословањем G-MART 

Grzegorz Werbliński, предузетника, са седиштем на адреси Debniałki Kaliskie 26, 

Blizanov, 62-800 Kalisz, Република Пољска, матични број 301337258, које се односи на 

услуге прeвозa, укључујући теретна возила, и производне линије сировог меса, и над 

пословањем привредног друштва Zakład Przetwórstwa Rolniczego spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa, са седиштем на адреси Debniałki Kaliskie 26, 

Blizanov, 62-800 Kalisz, Република Пољска, матични број 302797275, које се односи на 

производњу и продају хране за кућне љубимце. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, уплатио ХХХ евра дана 18. октобра 

2021. године, и ХХХ динара дана 21. октобра 2021. године на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције, што по званичном средњем курсу Народне банке Србије на дан 

уплате, укупно представља прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Rieslaner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, са 

седиштем на адреси Grzybowska 2/29, Варшава, Република Пољска, матични број 

388792546 (у даљем тексту: Rieslaner или подносилац Пријаве), поднело је Комисији за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број 6/0-02-

695/2021-1, дана 12. октобра 2021. године (у даљем тексту: Пријава), која настаје 

стицањем појединачне контроле од стране подносиоца Пријаве, над пословањем G-

MART Grzegorz Werbliński, предузетника, са седиштем на адреси Debniałki Kaliskie 26, 

Blizanov, 62-800 Kalisz, Република Пољска, матични број 301337258 (у даљем тексту: 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-695/2021-3 

 Датум: 10. новембар 2021. године  

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. 
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G-MART) које се односи на услуге прeвоза, укључујући теретна возила, и производне 

линије сировог меса (у даљем тексту: G-MART циљно пословање) и над пословањем 

привредног друштва Zakład Przetwórstwa Rolniczego spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa, са седиштем на адреси Debniałki Kaliskie 26, 

Blizanov, 62-800 Kalisz, Република Пољска, матични број 302797275 (у даљем тексту: 

ZPR), које се односи на храну за кућне љубимце (у даљем тексту: ZPR циљно 

пословање, заједно G-MART циљно пословање и ZPR циљно пословање – Циљно 

пословање). Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Срђана Јанковића, 

Војводе Бране 59/9, 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 

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. 

У предметном поступку подносилац Пријаве је на основу члана 45. Закона 

поставио и Захтев за заштиту података, који се тиче заштите одређених података 

заступљених у Пријави и докумената која су предата као прилози уз Пријаву у 

папирној и електронској верзији. По наведеном захтеву биће одлучено посебним 

закључком. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Rieslaner је друштво посебне намене које нема активности на тржишту. Rieslaner 

је директно зависно друштво мађарског привредног друштва Partner in Pet Food 

Hungaria Kft (у даљем тексту: PPF), произвођача хране за кућне љубимце. PPF 

производи широк спектар брендиране хране за кућне љубимце и производе сопствене 

робне марке за малопродају, које продаје супермаркетима, специјализованим 

продавницама за кућне љубимце и ветеринарима. PPF је индиректно зависно друштво 

привредног друштва Artemis Midco (UK) Limited, са седиштем у Лондону, које је у 

власништву и под контролом фондова којима управља Cinven Capital Management (VI) 

General Partner Limited. Artemis Midco (UK) Limited је холдинг компанија која је 

основана као ad hoc друштво посебне намене како би се олакшала преузимања Шестог 

фонда Cinven-а у сектору хране за кућне љубимце. Cinven Capital Management (VI) 

General Partner Limited је део европског приватног инвестиционог пословања које се 

бави пружањем инвестиционих, управљачких и саветодавних услуга великом броју 

инвестиционих фондова (у даљем тексту: Cinven пословање или Cinven). Друштва из 

портфеља Cinven-а су активна у широком спектру подсектора, са посебним фокусом на 

пословне услуге, потрошаче, финансијске услуге, здравствену заштиту, индустрију и 

технологију, медије и телекомуникације.  

Три Cinven-ова друштва су активна у производњи и велепродаји хране и 

грицкалица за кућне љубимце, и то PPF, Doggy AB са седиштем у Шведској, и Landini 

Giuntini SpA са седиштем у Италији. Такође, Cinven контролише друштво Barentz BV 

са седиштем у Холандији које је активно у области снабдевања састојцима за 

прехрамбену индустрију и то, углавном, субјекте који су активни у сектору 

производње прехрамбених производа (исхрана људи). Према подацима у Пријави, 

активност овог друштва у сектору хране за кућне љубимце је маргинална. 
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PPF нема локације за производњу хране за кућне љубимце у Републици Србији, 

већ на домаћем тржишту продаје храну за кућне љубимце директно трговцима на мало 

и независним дистрибутерима. 

Rieslaner није активан на територији Републике Србије, док Cinven јесте путем 

пословања следећих друштава: Stada Arzneimittel AG, TK Elevator, PPF, LGC, Tractel 

(Cintra Sarl), Hotelbeds, Group.ONE, Viridium, Kurt Geiger, RTB House, Jaggaer, Barentz, 

Lonza Speciality Ingredients и Think-Cell. 

Cinven и друштво Bain Capital Investors L.L.C. остварују заједничку контролу 

над немачким друштвом Stada Arzneimittel AG, која има следећа зависна друштва у 

Републици Србији:  

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;  

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

матични број 20958146. Претежна регистрована делатност овог друштва јесте 

рачунарско програмирање; 

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

20677759. Претежна регистрована делатност овог друштва јесте трговина на 

велико фармацеутским производима.  

Такође, Barentz BV, портфолио друштво Cinven-а послује у Републици Србији 

преко зависних друштава: 

1. Barentz d.o.o, са седиштем на адреси Булевар Ослобођења 111, Београд, матични 

број 20516470. Претежна регистрована делатност овог друштва јесте трговина 

на велико хемијским производима; 

2. Soforebo-commerce d.о.о, са седиштем на адреси Николе Вукичевић 5/I-3, 

Сомбор, матични број 08443572. Претежна регистрована делатност овог 

друштва јесте трговина на велико месом и производима од меса;  

Портфолио друштво Cinven-а Jaggaer послује у Републици Србији преко 

зависног друштва – друштва Pool4tool d.o.o, са седиштем на адреси Кнез Михајлова 22, 

Београд, матични број 20957751. Претежна регистрована делатност овог друштва јесте 

компјутерско програмирање.  

Према подацима у Пријави, Циљно пословање чине:  

I. организовани део пословања којe се састоји од услуга превоза (укључујући 

теретна возила) и производних линија сировог меса које има све одлике 

самосталне пословне целине у оквиру G-MART-а. Физичко лице, Grzegorz 

Werbliński, је власник G-MART-а, па самим тим и G-MART циљног пословања; 

II. организовани део пословања којe се састоји од производње хране за кућне 

љубимце које има све одлике самосталне пословне целине у оквиру ZPR-а. 

Друштво Zakład Przetwórstwa Rolniczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

је једини члан ZPR-а са 100% удела. Једини члан друштва Zakład Przetwórstwa 

Rolniczego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością је физичко лице Grzegorz 

Werbliński. Следствено, Grzegorz Werbliński је крајњи власник и ZPR циљног 

пословања. 

 Циљно пословање се састоји од непокретности и покретних ствари које се 

користе за обављање предметних делатности, запослених, права и обавеза, како је 

дефинисано актом о концентрацији, тј. Прелиминарним уговором о купопродаји 

предузећа и Уговором о купопродаји непокретности. Циљно пословање нема зависна 

друштва. 

 Циљно пословање је присутно у Републици Србији преко продаје индустријске 

(припремљене) хране за кућне љубимце у 2020. години. 
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Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Правни основ за концентрацију је Прелиминарни уговор о купопродаји 

предузећа и Уговор о купопродаји непокретности, закључен 27. септембра 2021. 

године (у даљем тексту: Уговор). Коначни уговор ће бити закључен под условима који 

су предвиђени у Уговору. У складу са Уговором, Rieslaner ће стећи G-MART циљно 

пословање и ZPR циљно пословање, осим имовине и обавеза које нису обухваћене 

предметном трансакцијом, односно које су искључене из продаје. На описани начин, 

као резултат спровођења предметне концентрације, подносилац Пријаве ће спроводити 

појединачну контролу над Циљним пословањем. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

 Предложена концентрација се тиче стицања појединачне контроле 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, произлази да је укупан приход учесника већи од износа 

који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације, што значи 

да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације. Пријава је поднета у складу 

са одредбама члана 63. став 1. Закона. 

 

 Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 

89/2009), као тржиште које обухвата релевантно тржиште производа на релевантном 

географском тржишту. 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. 

 Образлажући предлог релевантног тржишта, подносилац Пријаве је дао и 

следеће уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у 

концентрацији. Следствено, имале су се у виду пословне активности матичног друштва 

подносиоца Пријаве (друштва PPF) које се тичу производње хране за кућне љубимце и 

њихове продаје супермаркетима, специјализованим продавницама за кућне љубимце, 

ветеринарима и независним дистрибутерима, као и пословне активности Циљног 

пословања, које чине производња (углавном у Пољској) и продаја малопродајним 

ланцима индустријске (припремљене) хране за кућне љубимце. Циљно пословање није 

пружало услуге превоза нити се бавило продајом сировог меса у Републици Србији. 

 У вези са претходним, у Пријави су наведена и нека од могућих засебних 

релевантних тржишта производа: индустријска храна за псе и мачке,  домаћа храна за 

кућне љубимце, храна за псе, храна за мачке, сува храна за псе, влажна храна за псе, 

сува храна за мачке, влажнa хранa за мачке, велепродаја брендираних производа, 

велепродаја производа хране за кућне љубимце сопствене (приватне) марке, тржиште 

за производњу и снабдевање дијететском храном за кућне љубимце, тржиште за 

производњу и снабдевање недијеталном храном за кућне љубимце, тржиште 

грицкалица, посластица и аксесоара за кућне љубимце. 
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 Подносилац Пријаве је изнео став да за потребе предметне Пријаве није 

неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа и да његова 

дефиниција може да остане отворена, јер у сваком случају спровођење концентрације 

не доводи до каквих негативних утицаја у Републици Србији ни по једној дефиницији 

тржишта, имајући у виду да су хоризонтална преклапања пословних активности 

учесника у концентрацији занемарљива, док вертикална преклапања не постоје.  

Ипак, у циљу достављања потпуних информација, подносилац  Пријаве је дао и 

алтернативан предлог, и то као тржиште индустријске (припремљене) хране за кућне 

љубимце. 

Комисија је прихватила алтернативни предлог подносиоца Пријаве, из разлога 

што он у одражава подручја пословних активности учесника у концентрацији, а 

поготово Циљног пословања које је предмет стицања појединачне контроле у 

предметној концентрацији. Комисија је заузела став да у предметном случају није 

потребна додатна сегментација релевантног тржишта производа, имајући у виду 

ефекте предметне концентрације, па је релевантно тржиште производа одредила као 

велепродају индустријске (припремљене) хране за кућне љубимце. 

 У вези са дефиницијом релевантног географског тржишта, подносилац Пријаве 

је предложио национално тржиште, односно територију Републике Србије. Комисија је 

прихватила наведени предлог и као релевантно географско тржиште дефинисала 

територију Републике Србије, према својој надлежности. 

 

Оцена ефеката концентрације 
 

 У Пријави је наведено да је, у одсуству прецизних тржишних података за 

релевантно тржиште, коришћен Euromonitor као извор података за израду процена 

релевантног тржишта. Према тим проценама, укупна вредност релевантног тржишта у 

2020. години била је око […]. Укупна продаја Cinven-а, односно подносиоца пријаве, 

на релевантном тржишту у 2020. години износила је око […] евра, а припадајући 

тржишни удео /0-5/%.  

 Циљно пословање је остварило продају, извозом на релевантном тржишту у 

2020. години у износу […] евра, од чега је продаја влажне хране за псе сопствене 

(приватне) марке износила […] евра, а влажне хране за мачке […] евра. Због тога што 

су пословне активности Циљног пословања на релевантном тржишту биле минималне, 

Циљно пословање не прати ово тржиште и не располаже никаквим тржишним 

подацима. Ослањајући се на дату процену о вредности укупног релевантног тржишта, 

процењено је да вредност продаје Циљног пословања у Србији одговара тржишном 

уделу од /0-5/% на релевантном тржишту. 

Као највећи конкуренти су наведени Mars, Nestlé, APF, Nagyhegyesi takarmány, и 

Cagatay pet food, али због ограничених информација о релевантном тржишту, 

подносилац пријаве није упознат са њиховим тржишним уделима. 

Анализирајући изложене податке, Комисија је закључила да ће спровођењем 

предметне концентрације доћи до незнатних хоризонталних преклапања између 

пословних активности учесника у концентрацији на релевантном тржишту, јер 

вредност продаје Циљног пословања у Србији одговара тржишном уделу од мањем од 

/0-5/%. Следствено, тржишни удео подносиоца пријаве на релевантном тржишту 

остаће приближно исти као и пре спровођења концентрације и неће доћи до промене 

структуре релевантног тржишта. Узимајући у обзир и податке учесника у 

концентрацији да вертикална повезаност не постоји, Комисија је оценила да 

спровођење предметне концентрације неће имати негативне ефекте на конкуренцију и 

да не изазива никакве забринутости у погледу конкуренције. 
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 Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у првом 

ставу диспозитива решења. 

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, с.р. 

 

 

 


