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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 6/0-02-485/2022-1, коју je дана 26. маја 2022. године 

поднелo привреднo друштвo Philip Morris Holland Holdings B.V., сa сeдиштeм нa aдрeси 

Marconilaan 20, 4622 RD Bergen Op Zoom, Холандија, преко пуномоћника адвоката 

Стефана Савића из Oртачког адвокатског друштва Karanovic & Partners, Ресавска 23, 

Београд, дана 15. јула 2022. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Philip Morris 

Holland Holdings B.V., сa сeдиштeм нa aдрeси Marconilaan 20, 4622 RD Bergen Op 

Zoom, Холандија, матични број 20028955, над привредним друштвом Swedish Match 

AB, сa сeдиштeм нa aдрeси Sveavaegen br. 44, 8. спрат, Стокхолм, Шведска, 

регистарски број 556015-0756, куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Philip Morris Holland Holdings 

B.V., дана 23. јуна 2022. године уплатио износ од XXX на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Philip Morris Holland Holdings B.V., сa сeдиштeм нa aдрeси 

Marconilaan 20, 4622 RD Bergen Op Zoom, Холандија, матични број 20028955 (у даљем 

тексту: PMHH или подносилац пријаве), поднело је дана 26. маја 2022. године, преко 

пуномоћника адвоката Стефана Савића, из Oртачког адвокатског друштва Karanovic & 

Partners, Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-

02-485/2022-1 (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. Комисији су достављене и допуне пријаве дана 31. 

маја 2022. године и 29. јуна 2022. 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 

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 
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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 je у крajњeм влaсништву привредног друштва Philip Morris 

International Inc (PMI), и део је међународне групе за производњу дуванских производа, 

коју контролише PMI.  

 

PMI је међународна дуванска компанија која се бави производњом и продајом 

фабрички произведених цигарета (FPC), цигарилоса и производа за самостално мотање 

дувана (енг. roll-your-own (RYO)), као и производа који не производе дувански дим и 

сличних електронских уређаја, додатне опреме и других производа који садрже 

никотин, на тржиштима изван Сједињених Америчких Држава.  

 

PMI је на тржишту Републике Србије активан од 2003. године, након спроведеног 

поступка приватизације друштва ДИН „Фабрика дувана“ Ниш, која има више од једног 

века искуства у области производње цигарета, како се наводи у пријави. Нишка 

фабрика, која се користи за производњу FPC, представља производни погон у 

глобалној мрежи PMI. У Србији, PMI продаје FPC, RYO, као и системе и додатну 

опрему за несагоревајуће (енг. heat-not-burn) производе.  

 

У Србији, PMI послује преко друштава Philip Morris Operations a.d., са седиштем у 

Нишу, које се бави производњом дуванских производа (као што је наведено) и Philip 

Morris Services d.o.o. са седиштем у Београду, које се бави кoнсултaнтским 

aктивнoстима у вeзи с пoслoвaњeм и oстaлим упрaвљaњeм. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу над 

привредним друштвом Swedish Match AB, сa сeдиштeм нa aдрeси Sveavaegen br. 44, 8. 

sprat, Стокхолм, Шведска, регистарски број 556015-0756 (у даљем тексту: SM или 

циљно друштво).  

Циљно друштво се активно бави производњом и продајом разних оралних дуванских 

производа (укључујући „снус“, кесице за жвакање и влажни бурмут), никотинских кеса 

и производа у кесама без никотина и дувана, као и цигарета, шибица, упаљача и других 

производа за паљење, укључујући продају комплементарних производа који производе 

треће стране. Swedish Match је укључен и у дистрибуцију дувана и производа који 

садрже никотин на простору Шведске и Норвешке.  

Према наводима у пријави, циљно друштво у Републици Србији нема зависна друштва, 

али има ограничене активности које се своде искључиво на набавку упаљача. 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављена Објава јавне 

тендерске понуде од дана 11. маја 2022. године, на основу које ће подносилац пријаве 
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да стекне најмање 90% акција у циљном друштву, и тиме појединачну контролу над 

овим друштвом.  

 

Прeдлoжeнa трaнсaкциja бићe спрoвeдeнa путeм oбjaвљивaњa jaвнe тeндeрскe пoнудe у 

склaду сa швeдским Зaкoнoм o прeузимaњу aкциoнaрских друштaвa (SFS 2006:451) и 

прaвилимa o прeузимaњу нa бeрзи Nasdaq Stockholm.  

 

Услови за подношење 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 закључила да су учесници у концентрацији имали обавезу да пријаве 

концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији већи од износа који су 

прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације.  

Пријава је поднета у складу са одредбом члана 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 предметне пријаве није неопходно коначно 

дефинисати релевантно тржиште, имајући у виду да не постоје преклапања између 

активности учесника на територији Србије. Међутим, ради потпуности пријаве и 

имајући у виду активности циљног друштва у Србији, подносилац пријаве сматра да би 

се релевантно тржиште производа могло дефинисати као тржиште велепродаје 

(једнократних) упаљача. 

 

Упаљачи се обично састоје од металне или пластичне посуде напуњене запаљивом 

течношћу или течним гасом под притиском, средства за паљење и неког начина за 

прикладно гашење пламена. Они могу варирати по величини и облику у зависности од 

њихове намене (нпр. за паљење цигарета или роштиља). Даље, упаљачи могу бити за 

једнократну или вишекратну употребу, као и на пуњење. Упаљачи за једнократну 

употребу су углавном направљени од пластике, не могу се допунити и купци их након 

употребе одбацују. Постоји ограничена продаја такозваних „вишекратних“ упаљача 

(тип упаљача за једнократну употребу који се може поново пунити), који су обично 

већи и скупљи од обичних једнократних упаљача, али и даље веома сличне цене, тако 

да се често одбацују након коришћења, како се наводи у пријави. За разлику од ових, 

постоје скупљи упаљачи који се могу поново пунити, али с обзиром на то да је циљно 

друштво активно само на тржишту упаљача за једнократну употребу, подносилац 
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пријаве није изнео став о томе да ли скупи допуњиви упаљачи чине засебно тржиште 

производа.   

 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно тржиште производа 

за потребе предметне трансакције, односно за оцену дозвољености концентрације у 

конкретном случају, дефинисала као тржиште велепродаје једнократних упаљача. 

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

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

Србије.  

Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да спровођење 

предметне концентрације неће нарушти конкуренцију на релевантном тржишту, 

будући да подосилац пријаве није активан на овом тржишту. 

 

Према проценама датим у пријави, тржишни удео циљног друштва на релевантном 

тржишту није већи од /10-20/%, имајући у виду да се процењује да би тржишни удео 

циљног друштва на тржишту које се односи на продају свих врста упаљача износи око 

/10-20/% (према вредности), односно око /10-20/% (према обиму). Као конкуренти се 

наводе BIC, FlamaGas и aзиjски дoбaвљaчи. 

 

Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће довести до 

хоризонталних преклапања нити ће проузроковати негативне вертикалне ефекте на 

релевантном тржишту.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

чл. 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. 


