
 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                          

 

 

 

 

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 6/0-02-452/2022-1, коју је 29. априла 2022. године поднело 

привредно друштво Ferrero International S.A. Луксембург, са седиштем на адреси 16, 

route de Trèves L – 2633 Senningerberg, Луксембург, преко пуномоћника адвоката Ане 

Крстић из Ортачког адвокатског друштва „Прица и партнери“, Ресавска бр. 31, 

Београд, дана 18. маја 2022. 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 Ferrero 

International S.A. Луксембург, са седиштем на адреси 16, route de Trèves L – 2633 

Senningerberg, Луксембург, матични број B60814, над привредним друштвом Bartoni 

Limited, са седиштем на адреси First Floor, Harmony Court, Harmony Road, Даблин, 

Ирска, матични број 570668, и његовим зависним друштвом Fulfil Nutrition GB Limited, 

са седиштем на адреси Colmore Row, Birmingham, B3 2AA, Уједињено Краљевство 

Велике Британије и Северне Ирске, матични број 12219955, куповином 100% акција. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Ferrero International S.A., дана 6. 

маја 2022. године уплатио износ од XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, 

што укупно 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 Ferrero International S.A. Луксембург, са седиштем на адреси 16, 

route de Trèves L – 2633 Senningerberg, Луксембург, матични број B60814 (даље у 

тексту: Ferrero или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције 

(даље у тексту: Комисија), 29. априла 2022. године, преко пуномоћника адвоката Ане 

Крстић из Ортачког адвокатског друштва „Прица и партнери“, Ресавска бр. 31, 

Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-452/2022-1.  

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 
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концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме 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. 

О поднетом захтеву за заштиту података у складу са чланом 45. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), биће 

одлучено посебним закључком. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

Ferrero је друштво основано у складу са законима Великог војводства Луксембург и 

холдинг компанија је „Ferrero“ групе. „Ferrero“ група послује у области производње 

хране, као и производње и продаје слаткиша и других слатких производа (нпр. 

чоколадних слаткиша, бомбона, ужина и слатких намаза). Од 2013. године Фереро 

група је активна и у набавци и испоруци јестивих и орашастих производа, а посебно 

лешника, а од 2020. године, Фереро група је такође активна у производњи и продаји 

хране на бази житарица, посебно житарица за доручак и плочица од житарица, при 

чему у Србији Фереро група не производи нити продаје плочице од житарица.  

Ferrero група нема производне погоне у Србији на тржишту за чоколадне слаткише, 

шећерне слаткише, чоколадне намазе, друге млечне производе и слатку ужину, 

тржишту за кекс, и тржишту сладоледа који се конзумира код кyћe.  

Дакле, „Ferrero“ група не врши производњу у Србији, али се њени производи продају 

преко локалних дистрибутера. У Републици Србији, „Ferrero“ група има једно 

регистровано зависно друштво „AGRISERBIA“ доо Алекса Шантић, са седиштем на 

адреси Школска 9а, Сомбор, матични број 20980974, у коме 100% удела има Ferrero 

Trading Lux S.A., Луксембург. Претежна делатност овог привредног друшта je гајење 

осталог дрвенастог, жбунастог и језграстог воћа. 

Предложена трансакција обухвата стицање контроле, од стране друштва Ferrero, над 

привредним друштвом Bartoni Limited, са седиштем на адреси First Floor, Harmony 

Court, Harmony Road, Даблин, Ирска, матични број 570668, и његовим зависним 

друштвом Fulfil Nutrition GB Limited, са седиштем на адреси Colmore Row, 

Birmingham, B3 2AA, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, 

матични број 12219955, укључујући пословање ових друштава које се односи на 

маркетинг и продају грицкалица, односно плочица за ужину, и то протеинских плочица 

(даље у тексту: Fulfil или циљна друштва или циљно пословање). Fulfil Nutrition GB 

Limited је зависно друштво у потпуном власништву компаније Bartoni Limited. 

 

Fulfil holdings Limited (даље у тексту: Fulfil holdings или продавац), са седиштем на 

адреси  33-37 Athol Street, Douglas, IM1 1LB, Isle of Man, матични број 016325V, је 

холдинг компанија Fulfil групе, групе компанија активних у пословању маркетинга и 

продаје грицкалица са пословним именом „Fulfil“.  

 

Циљно пословање је активно у области маркетинга и продаје (витаминских и 

протеинских) грицкалица, односно плочица под трговачким називом „Fulfil Nutrition“. 

Циљно пословање има регистроване жигове у Европској унији, САД, на Блиском 

Истоку, Турској, Аустралији, Новом Зеланду, Бразилу, Индији, Кини, Русији и 

Тајланду. Циљно пословање не производи производе које продаје, већ је производња 
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производа из његовог асортимана у потпуности распоређена на два копроизвођача који 

откупљују све сировине и врше целокупну производњу за ово пословање. Циљно 

пословање није присутно и не послује на тржишту Републике Србије, директно или 

индиректно. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ за концентрацију јесте Уговор о купопродаји акција, закључен дана 23. 

априла 2022. године, на основу ког ће подносилац пријаве стећи све акције циљних 

друштава – друштва Bartoni Limited и његовог зависног друштва Fulfil Nutrition GB 

Limited, које се налази у његовом потпуном власништву. Спровођењем предложене 

концентрације, Ferrero ће стећи појединачну контролу над циљним пословањем, 

односно над циљним друштвима. 

  

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 закључила 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 сматра да за потребе предметне пријаве дефиниција релевантног тржишта 

може остати отворена, јер циљно друштво нема пословне активности, односно не 

послује у Републици Србији. Међутим, зарад потпуности, полазећи од предмета 

циљног пословања, предлаже да се као релевантно тржиште за предметну трансакцију 

може дефинсати тржиште производње и продаје готових производа од житарица и 

грицкалица, националног обима. Подносилац пријаве наводи да, без обзира на 

дефиницију тржишта, предложена трансакција неће имати утицаја у Србији, с обзиром 

на то да подносилац пријаве и циљно пословање нису активни на тржишту производње 

и продаје наведених производа у Републици Србији. 

Став подносиоца пријаве је да грицкалице или 1) припадају истом тржишту производа 

са готовим производима од житарица („RTEC“) или 2) чине део већег тржишта 

грицкалица које се састоје од различитих производа који се обично конзумирају између 

оброка, као што су торте, чоколадице, замене за хлеб, јогурт и воће. 
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RTEC производи су направљени од различитих житарица – кукуруза, пшенице, овса 

или пиринча и других састојака попут орашастих плодова, сувог воћа, заслађивача и 

других адитива који се прерађују у коначан производ, укључујући и плочице за ужину. 

RTEC производи могу бити у различитим облицима, као што су пахуљице од 

житарица, екструдиране житарице надуване пиштољем, екструдиране житарце, 

исецкана цела зрна, екструдиране исецкане житарице, житарице надуване у рерни, 

мусли. Такође, могу се поделити према различитим циљним групама: 

одрасли/породица, здрави и деца.  

Подносилац пријаве, грицкалице/плочице за ужину, сматра делом целокупнпог RTEC 

сегмента, имајући у виду да разграничење између  грицкалица/плочица за ужину и 

других RTEC производа није неопходно, поготово што су произвођачи других RTEC 

производа генерално активни на тржишту производње и продаје грицкалица/плочица 

за ужину. 

Иако не постоји утврђена дефиниција тржишта производа у сектору  RTEC, усвајањем 

уже дефиниције сегмента грицкалица/плочица за ужину, могу се даље разграничити 

следећа четири сегмента: 1) плочице од житарица, 2) плочице од воћа и орашастих 

плодова, 3) енергетске плочице, и 4) спортске енергетске плочице. 

Међутим, подносилац пријаве не сматра да грицкалице/плочице за ужину, и њихове 

подкатегорије, представљају самостално тржиште производа и сматра да постоји само 

једно тржиште RTEC производа, које обухвата све врсте RTEC производа, укључујући 

грицкалице/плочице за ужину. 

Комисија је, полазећи од предмета циљног пословања, релевантно тржиште производа, 

у конкретном случају, одредила као тржиште производње и велепродаје грицкалица за 

ужину. 

Комисија је оценила да није потребно даље сегментирати релевантно тржиште, 

односно издвајати ужа релевантна тржишта производа, с обзиром на то да подносилац 

пријаве (односно „Ferrero“ група) и циљно пословање нису активни на тржишту 

производње и продаје RTEC производа, односно плочица за ужину у Републици 

Србији, и да предложена трансакција свакако неће нарушити конкуренцију на тржишту 

Републике Србије. 

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, у складу 

са чланом 6. став 3. Закона, 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 

подносилац пријаве и циљно пословање (укључујући сва друштва која послују у 

оквиру циљног пословања) нису присутни на утврђеном релевантном тржишту. 

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 



5 

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. 

 

 

 


