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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2.  чл. 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 6/0-02-553/2022-1, коју je 13. jула 2022. године поднело привредно 

друштво  Future BidCo S.r.l. са седиштем на адреси Via Broletto 20, Милано, Италија, 

преко пуномоћника адвоката Младена Вујић из адвокатске канцеларије Карановић и 

партнери о.а.д. са седиштем на адреси Ресавска 23, Београд, дана 18. августа 2022. 

године, доноси следеће 

 

                                                           РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране Future BidCo S.r.l. са седиштем на 

адреси Via Broletto 20, Милано, Италија, регистарски број 07203800482, над 

привредним друштвом Ylda S.p.A. са седиштем на адреси Certaldo (FI), via Fiorentina, 

no. 109, Италија, регистарски број 04380110967, куповином 100% акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво  Future BidCo S.r.l. 

дана 18. јула 2022. године уплатио износ од XXX евра на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што представља динарску противвредност прописаног износа за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према средњем 

курсу Народне банке Србије на дан уплате.  

                                    

                                                           Образложење 

 

Привредно друштвo Future BidCo S.r.l. са седиштем на адреси Via Broletto 20, Милано, 

Италија, регистарски број 07203800482 (у даљем тексту: Future Bidco или подносилац 

пријаве), поднелo je дана 13. јула 2022. године, преко пуномоћника адвоката, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-553/2022-1 (у даљем тексту: пријава). 

Допуне пријаве су достављене 15, 18. и 22. јула 2022. године. Подносилац пријаве је 

предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 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 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 

  
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: 6/0-02-553/2022-5 

  Датум: 18. август 2022. године 

Објављени текст не садржи заштићене 

податке или изостављене податке.Заштићени 

подаци приказани су ознаком [...] или у 

распону који Комисија сматра одговарајућим 

начином заштите, а изостављени подаци 

ознаком ХХХ. 



2 

 

05/16). 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 

 

Future BidCo je друштво за стицање удела које се налази у потпуном индиректном 

власништву инвестиционих фондова које саветује Apax Partners LLP, са седиштем у 

Лондону, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, командитно и 

крајње матично друштво бројних правних лица који пружају саветодавне услуге 

фондовима приватног капитала који инвестирају у низ разних индустријских сектора, 

како се наводи у пријави (даље: АР фондови). Директно или индиректно АР делује као 

водећи инвестициони саветник. 

 

У Србији, зависна друштва портфолио компанија АР фондова су: 

 

1. Takko Fashion Serbia d.o.o, са седиштем на адреси Милутина Миланковића 136а, 

Београд, матични број 20703717, које се бави малопродајом модне одеће и 

модних детаља, 

2. TOI TOI d.o.o, са седиштем на адреси Булевар краља Александра 177, Београд, 

матични број 17404652, које је активно у пружању мобилних санитарних 

решења, тј. решења у вези са преносивим санитарним објектима, односно у 

изнајмљивању мобилних хемијских тоалета. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Ylda S.p.A. са седиштем на адреси Certaldo (FI), via Fiorentina, no. 109, 

Италија, регистарски број 04380110967 (даље у тексту: циљно друштво или Ylda). 

Циљно друштво је холдинг друштво друштва Sebach, Тоскана, Италија, које је активно 

на националним тржиштима изнајмљивања мобилних хемијских тоалета у Италији, 

Француској и САД, и друштва Аrmala које има производне локације за производњу 

мобилних хемијских тоалета у Италији и САД, и продају на глобалном нивоу. Ово 

друштво има ограничено присуство у Србији, како се наводи у пријави, путем 

велепродаје мобилних санитарних објеката, и нема регистрована зависна друштва у 

Србији. Циљнo друштвo je трeнутнo у вeћинскoм влaсништву Aso Lux 3 S.à r.l., 

Луксeмбург. 

 
Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

На основу Уговора о купопродаји акција, закљученом 12. јула 2022. године, 

предложена трансакција је структурирана као стицање свих акција у циљном друштву 

од стране подносиоца, услед чега ће подносилац стећи појединачну контролу над овим 

друштвом. Комисији је као акт о концентрацији достављен наведени уговор о 

купопродаји. 

 

Услови 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 
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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 

 

Релевантно тржиште 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 пријаве сматра да за потребе оцене ефеката предметне концентрације, а 

узимајући у обзир првенствено пословне активности циљног друштва, релевантно 

тржиште производа може бити дефинисано као тржиште велепродаје мобилних 

санитарних објеката, контејнера и ограда за смештаје/канцеларије. 

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је прихватила предлог 

подносиоца пријаве, и као релевантно тржиште производа одредила тржиште 

велепродаје мобилних санитарних објеката, контејнера и ограда за 

смештаје/канцеларије. Комисија сматра да у конкретном случају није потребно 

издвајати посебна релевантна тржишта производа која би била уже дефинисана, 

имајући у виду да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији. 

 

Tржиште производње и велепродаје мобилних санитарних објеката, контејнера и 

ограда за смештаје/канцеларије се сматра одвојеним тржиштем од тржишта издавања 

мобилних санитарних објеката, контејнера и ограда за смештаје/канцеларије, с обзиром 

на то да се понуда и потражња за ова два тржишта разликују, имајући у виду да се 

одређени оператори специјализују само за производњу мобилних санитарних објеката, 

контејнера и ограда за смештаје/канцеларије и да се суочавају са различитом тражњом 

на овим тржиштима (с једне стране, постоје компаније које купују мобилне санитарне 

објекте, контејнере и ограду за смештаје/канцеларије да би их изнајмиле на тржишту, а 

с друге стране, постоје компаније које су активне у грађевинском сектору, 

организатори догађаја итд. којима је потребно да имају ове објекте као додатни 

елемент у пружању своје главне услуге). Истовремено, разликује се и имовина која је 

потребна за обављање активности на оба могућа релевантна тржишта производа. 

 

Релевантно географско тржиште, у конкретном поступку, одређено је као тржиште 

Републике Србије, што је такође у складу са предлогом подносиоца пријаве. 

 

Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, а на 

основу података у пријави, Комисија је оценила да концентрација неће нарушити 

конкуренцију на релевантном тржишту, имајући у виду да подносилац пријаве није 

активан на дефинисаном релевантном тржишту и да нема преклапања у пословању 

учесника у концентрацији.  
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Према наводима у пријави, подносилац пријаве се у Србији бави само изнајмљивањем 

мобилних санитарних објеката, контејнера и ограда за смештаје/канцеларије, а не и 

њиховом продајом, док је циљно друштво у Србији активно само у велепродаји ових 

производа. Према проценама датим у пријави, тржишни удео циљног друштва на овом 

тржишту је око /10-20/%, а као главни конкуренти се наводе Atrik-Boxi d.o.o., Tip Top, 

Mobilbox Container d.o.o. и Mobilnisistemi d.o.o. 

 

Стога се може закључити да спровођењем предметне концентрације неће доћи до 

негативних ефеката, 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 9, у року од 30 

дана од дана достављања решења. Достављање ће се у смислу примене прописаних 

рокова, сматрати извршеним кад истекне 15 дана од дана престанка ванредног стања. 

 

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 

и 106/2015 и 95/2018). 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Небојша Перић, c.p.  

 

 

 

 


