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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“, број 49/11), одлучујући по пријави 

концентрације број 6/0-02-439/2022-1 коју је дана 26. априла 2022. године поднело 

привредно друштво AI Tiramisu S.r.l., са седиштем на адреси Via Alessandro Manzoni 38, 

Mилaнo, Италија, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, у сарадњи са 

адвокатском канцеларијом Karanović & Partners o.a.d., из Београда, Ресавска бр. 23, дана 

23. маја 2022. године, доноси следеће 

    

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва AI Tiramisu S.r.l., са 

седиштем на адреси Via Alessandro Manzoni 38, Mилaнo, Италија, регистарски број 

12356390968, над привредним друштвом Irca S.p.A., са седиштем на адреси Via degli Orsini 

no. 5, Gallarate (VA), Италија,  регистарски број 09684290969, куповином 100% акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво AI Tiramisu S.r.l., дана 6. маја 2022. 

године, уплатило износ од XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

представља прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво AI Tiramisu S.r.l., са седиштем на адреси Via Alessandro Manzoni 38, 

Mилaнo, Италија, регистарски број 12356390968, (даље у тексту: AI Tiramisu или 

подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: 

Комисија), 26. априла 2022. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације (у даљем 

тексту: пријава) која је заведена под бројем 6/0-02-439/2022-1. Допуне пријаве су 

достављене 28. априла и 19. маја 2022. године. Подносилац пријаве је предложио да 

Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

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

проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, 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 3. Уредбе о садржини 

и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Доказ о 

извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта 

Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета. 

 

Учесници у концентрацији 

 

AI Tiramisu је друштво посебне намене и потпуно зависно друштво појединих Advent 

фондова (даље у тексту: Advent фондови), којима управљају или које саветује друштво 

Advent International Corporation и његова повезана друштва, са седиштем на адреси 

Prudential Tower, 800 Boylston Street, Бостон, САД (даље у тексту: AIC). AIC, његова 

повезана друштва и инвестициони фондови којима управљају његова повезана друштва 

означени су заједно као: Advent, и сматрају се једним учесником на тржишту у смислу 

члана 5. Закона. 

 

Advent је приватна инвестициона компанија, фокусирана на а) стицање капитал учешћа 

(контролних и неконтролних) у компанијама за које верује да би прилив капитала 

побољшао изгледе компаније за будући развој, б) управљање инвестиционим фондовима, 

како се наводи у пријави. Advent послује у разним областима, укључујући услуге заштите 

здравља, индустријску производњу и услуге, технологију, малопродају, робу широке 

потрошње и услуге разоноде, као и пословне и финансијске услуге.  

 

У Србији, Advent је активан кроз активности следећих портфолио компанија, [...]. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Irca S.p.A., са седиштем на адреси Via degli Orsini no. 5, Gallarate (VA), Италија,  

регистарски број 09684290969 (даље у тексту: IRCA или циљно друштво). IRCA се бави 

производњом прехрамбених састојака (нпр. мешавина за пецива, кондиторских кремова, 

разних врста чоколада и модли за сладоледе), и продајом таквих састојака путем В2В 

(business-to-business) канала купцима, као што су сладолеџинице, посластичарнице, 

хотели, ресторани, угоститељи, занатлије и велики произвођачи. У Србији, IRCA нема 

зависна друштва, али је у 2021. години у Србији остварила приходе. 

 

Пре предложене трансакције, IRCA је под појединачном контролом одређених фондова 

којима управља или које саветује друштво управљања фондовима The Сагlуlе Group. 

Највећи број акција, односно 81,9% удела у IRCA, пре трансакције, има фонд СЕР IV 

Participations Ѕ.а.r.1. SICAR, као и СЕР IV Vanilla Ѕ.а.r.1. који поседује 17,1% удела. 

Преостала два акционара имају испод 1% удела. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне трансакције, подносилац пријаве доставио је Комисији 

Уговор о купопродаји акција, закључен 10. априла 2022. године, између подносиоца 

пријаве, као купца и власника циљног друштва, као продаваца. Након спровођења 

концентрације, подносилац пријаве ће стећи све акције циљног друштва, и тиме 
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појединачну контролу над овим друштвом. Advent ће индиректно (преко AI Tiramisu) 

стећи појединачну контролу над циљним друштвом. 

 

Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије, Комисија је закључила да је подносилац пријаве имао обавезу 

да пријави 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 благовремено 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 сматра да за потребе ове пријаве није неопходно дати коначну дефиницију 

релевантног тржишта, с обзиром на то да нема хоризонталног преклапања између 

активности учесника у трансакцији у Србији. Ипак, имајући у виду главне пословне 

активности IRCA, подносилац предлаже да би се релевантно тржиште производа могло 

дефинисати као производња и велепродаја прехрамбених састојака. IRCA je aктивнa у 

Србиjи у прoдajи прeхрaмбeних сaстojaкa (нпр. мeшaвинe зa пeцивa, кoндитoрских 

крeмoвa, рaзних врстa чoкoлaдa, и мoдли зa слaдoлeдe). 

 

Према Прaвилнику о дeклaрисaњу, oзнaчaвaњу и рeклaмирaњу хрaнe („Сл. глaсник РС“, 

бр. 19/2017, 16/2018, 17/2020, 118/2020, 17/2022, 23/2022 и 30/2022), сaстojaк je свaкa 

супстaнцa или прoизвoд, укључуjући прeхрaмбeнe aрoмe, aдитивe и ензимe, кoja сe 

кoристи у прoизвoдњи или припрeми хрaнe, a присутнa je у гoтoвoм прoизвoду, чaк и у 

прoмeњeнoм oблику. Oстaци (рeзидуe) сe нe смaтрajу сaстojцимa. 

 

У складу са претходном праксом, а полазећи од стварних активности подносиоца пријаве 

и циљног друштва, Комисија је за потребе оцене ефеката предметне концентрације, 

релевантно тржиште производа утврдила као тржиште велепродаје прехрамбених 

састојака. Комисија сматра да у предметном поступку нема потребе за даљим 

сегментирањем релевантног тржишта производа, имајући у виду да нема преклапања на 

овом тржишту. 
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Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве да као релевантно географско 

тржиште буде дефинисана територија Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у 

вези са чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а према наводима у пријави, Комисија 

је констатовала да подносилац пријаве, као ни портфолио друштва под контролом Advent-

а није присутна на релевантном тржишту производње и велепродаје прехрамбених 

састојака у Србији. Према проценама датим у пријави, тржишни удео циљног друштва на 

релевантном тржишту је /0-5/%. Подносилац пријаве није могао да процени тржишне 

уделе конкурената. 

 

У складу са претходно наведеним, Комисија је утврдила да спровођењем предметне 

концентрације неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално 

посматрано, те 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 решења 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 бр. 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. 

 

 

 


