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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 6/0-02-750/2022-1, коју је дана 31. октобра 2022. године поднело 

привредно друштво Andreas Stihl AG & Co. KG, са седиштем на адреси Badstrasse 115, 

Вајблинген, Немачка, преко пуномоћника, адвоката Данијела Стевановића из адвокатске 

канцеларије Моравчевић Војновић и партнери, Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, 

Република Србија, дана 28. новембра 2022. године доноси следеће  

    

РЕШЕЊЕ 

 

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

стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Andreas Stihl AG & Co. 

KG, са седиштем на адреси Badstrasse 115, Вајблинген, Немачка, матични броj HRA 

260269, над имовином привредних друштава COSMOS Manufacturing Inc., са седиштем на 

адреси 111 East 34th Street, South Chicago Heights, Илиноис 60411, Сједињене Америчке 

Државе, регистрациони број 5006-569-3, и UNIVERSAL Coatings Inc., са седиштем на 

адреси 3001 Holeman Avenue, Steger, Илиноис 60411, Сједињене Америчке Државе, 

регистрациони број 5654-130-6, која може представљати самосталну пословну целину и 

која се користи за производњу и продају система пригушивача за моторну опрему и 

тракторе. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве Andreas Stihl AG & Co. KG уплатио износ од  

XXX, дана 14. новембра 2022. године 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 Andreas Stihl AG & Co. KG, са седиштем на адреси Badstrasse 115, 

Вајблинген, Немачка, матични броj HRA 260269 (даље у тексту: подносилац пријаве или 

Stihl), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 31. 

октобра 2022. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-750/2022-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да 
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Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији је 

достављена и допуна пријаве 1. новембра 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 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 

 

Привредно друштво Stihl je део STIHL групе друштава (даље у тексту: STIHL група),   

које је под крајњом контролом друштва STIHL Holding Stihl AG & Co. KG. Друштво 

STIHL Holding Stihl је у власништву неколико правних и физичких лица, чланова Stihl 

породице. 

STIHL група развија, производи и врши дистрибуцију моторне опреме за употребу на 

отвореном у сектору шумарства, пољопривреде, озелењавања, грађевине, као што су 

моторне тестере, косилице, тримери, фрезе, секачице, орошивачи, прскалице итд. 

Асортиман производа ове групе је употпуњен дигиталним решењима и услугама. Њени 

производи се продају крајњим корисницима преко овлашћених сервиса и преко 

сопствених онлајн продавница. Група STIHL има производњу у седам држава: Немачка, 

САД, Бразил, Швајцарска, Аустрија, Кина и Филипини. 

STIHL група има једно зависно друштво у Србији, друштво STIHL д.o.o. Београд, са 

седиштем на адреси Батајнички друм 149Б, Београд, матични број 20893818, чија је 

регистрована делатност трговина на велико алатним машинама. 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве, преко свог зависног друштва (CS 

Cosmos STIHL Maunfacturing Inc., Сједињене Америчке Државе), стиче контролу над 

имовином привредних друштава COSMOS Manufacturing Inc., са седиштем на адреси 111 

East 34th Street, South Chicago Heights, Илиноис 60411, Сједињене Америчке Државе, 

регистрациони број 5006-569-3 (даље у тексту: COSMOS), и UNIVERSAL Coatings Inc., са 

седиштем на адреси 3001 Holeman Avenue, Steger, Илиноис 60411, Сједињене Америчке 

Државе, регистрациони број 5654-130-6 (даље у тексту: UNIVERSAL), која се користи за 

производњу и продају система пригушивача за моторну опрему и тракторе (даље у тексту: 

циљна имовина). 

Како је наведено у пријави, Cosmos је произвођач система пригушивача и штанцованих 

металних делова које користе као сировину произвођачи ручне моторне опреме и 

трактора. Производни поступак друштва COSMOS обухвата пробијање, дубоко цртање, 

заваривање, лемљење, глачање и каталитичко премазивање. За део производног поступка 

је екстерно ангажовано његово повезано друштво UNIVERSAL, друштво за алате и 

премазе, које се бави премазивањем црним оксидом искључиво за COSMOS. COSMOS 

производи и ланце за дијамантске секачице за камен за своје повезано друштво MAXCUT, 

али ово друштво није део предложене трансакције и остаће независно од STIHL групе 

после трансакције. 
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COSMOS и UNIVERSAL немају зависна друштва и не остварују продају у Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављено Писмо о намерама 

које су потписали 17. марта 2022. године STIHL international GmbH, COSMOS, 

UNIVERSAL, као и физичка лица John Michelon и Gabriella Michelon, као чланови 

друштва (даље у тексту: Писмо о намерама). 

Концентрација се односи на стицање скоро целокупне имовине и пословних активности 

друштава COSMOS и UNIVERSAL, која може представљати самосталну пословну целину 

у смислу Закона, од стране подносиоца пријаве, односно његовог зависног друштва – CS 

Cosmos STIHL Maunfacturing, као директног стицаоца. Након концентрације, COSMOS и 

UNIVERSAL ће наставити да буду независна друштва у односу на STIHL групу. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. Учесник на тржишту који стиче контролу има 

обавезу пријаве концентрације у смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у 

податке о приходима и у финансијске извештаје учесника концентрације. Из података 

достављених Комисији о укупним приходима учесника у концентрацији, проистиче да су 

ови приходи виши од прописаних износа остварених укупних годишњих прихода из члана 

61. Закона. Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 2. 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. 

STIHL група, као што је наведено, развија, производи и врши дистрибуцију моторне 

опреме за употребу на отвореном за сектор шумарства, пољопривреде, озелењавања и 

грађевине, тј. производа као што су моторне тестере, косилице, тримери, фрезе, секачице, 

орошивачи, прскалице итд.  

COSMOS је произвођач система пригушивача и штанцованих металних делова које 

користе као сировину произвођачи моторне опреме за употребу на отвореном и трактора. 

За део производног поступка је екстерно ангажовано његово повезано друштво 

UNIVERSAL, друштво за алате и премазе, које се бави премазивањем црним оксидом 

искључиво за COSMOS 
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Пригушивач је уређај за смањење буке коју емитује издув мотора са унутрашњим 

сагоревањем. Пригушивач је пројектован као акустични уређај који смањује буку звучног 

притиска који ствара мотор путем акустичног утишавања. Бука која настаје услед изласка 

топлог издувног гаса из мотора при великој брзини се смањује помоћу низа пролаза и 

комора у којима је постављена изолација од пређе од стаклене вуне и/или резонантне 

коморе, хармонично наштимованим да изазивају деструктивне сметње, јер супротни 

звукови поништавају једни друге.   

Пригушивачи су најпознатији по својој употреби у моторним возилима за смањење звука 

који емитује издувни систем (мотоцикли, путнички аутомобили, камиони, трактори, итд.), 

али се користе и у другим сегментима у исту сврху. То обухвата издувне системе који се 

користе у индустрији за одржавање травњака и баште, односно пригушиваче за смањење 

буке коју емитују мотори са унутрашњим сагоревањем у разним производима, као што су 

разне врсте моторних тестера, косилица, тримера, фреза, секачица, орошивача, прскалица, 

итд. Пригушивачи се морају прилагодити за конкретан производ у који ће бити уграђени, 

што значи да мора постојати координација између произвођача и купца пригушивача, како 

би се пројектовали и развијали у складу са специфичним захтевима купца. 

Подносилац пријаве сматра да, у овом случају, није неопходно заузети прецизан став у 

погледу дефиниције релевантног тржишта, будући да COSMOS не остварује продају у 

Србији, односно не снабдева купце у Србији пригушивачима или било којим другим 

производима. У складу са наведеним, подносилац истиче да се релевантно тржиште 

производа може дефинисати као тржиште за пригушиваче за моторну опрему за употребу 

на отвореном. 

Узимајући у обзир намену циљне имовине, Комисија је за оцену ефеката предметне 

концентрације, односно у конкретном случају, дефинисала релевантно тржиште 

производа као тржиште производње и велепродаје пригушивача за моторну опрему и 

тракторе. 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве да се релевантно географско 

тржиште, у конкретном случају, дефинише као територија Републике Србије, у складу са 

чланом 6. став 3. а у вези са чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија је 

на основу података који су јој достављени од стране подносиоца пријаве, оценила да 

спровођењем концентрације неће бити нарушена конкуренција на релевантном тржишту, 

имајући у види да циљно друштво не није активно на овом тржишту и да нема преклапања 

у пословању учесника у концентрацији на релевантном тржишту, односно између 

подносиоца пријаве и циљне имовине. 

У пријави се наводи да STIHL купује пригушиваче од друштва COSMOS, при чему 

COSMOS покрива приближно [...], при чему COSMOS снабдева пригушивачима (поред 

друштва STIHL) и друге произвођаче моторне опреме за употребу на отвореном, као што 

су [...], али ни једно од тих друштава нема производњу у Србији. Према сазнањима 

подносиоца пријаве, у Србији се не производи моторна опрема за употребу на отвореном. 

Осим тога, подносилац пријаве није активан на релевантном тржишту (у Србији и у свету) 

и COSMOS не снабдева купце у Србији пригушивачима или било којим другим 
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производима. Комисија је имала у виду да се за део производног поступка друштва 

COSMOS екстерно ангажује његово повезано друштво UNIVERSAL и да ово друштво 

пружа услуге премазивања црним оксидом искључиво за COSMOS. 

Сходно наведеном, Комисија оцењује да концентрација неће имати негативне вертикалне 

ефекте, јер у Србији не постоје стварне или потенцијалне вертикалне везе између 

друштава COSMOS и UNIVERSAL и било ког другог произвођача моторне опреме за 

употребу на отвореном у погледу Србије, а учесници у концентрацији, односно 

подносилац пријаве и циљна имовина, нису активни 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 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. 

 

 

 


