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     Р е п у б л и к а   С р б и ј а       

  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

           КОНКУРЕНЦИЈЕ 
        Број: 6/0-02-18/2012-3 

        Веза: 6/0-02-626/2011 

 Датум: 19. јануар 2012. године 

              Б  е  о  г  р  а  д 

 

 

 Савет Комисије за заштиту конкуренције на 64. седници одржаној 19. јануара 

2012. године, а на основу члана 22. став 2. 62. и 65. Закона о заштити конкуренције 

(„Сл. гласник РС“ бр. 51/09) и члана 2. тачка 5. Тарифника о висини накнада за послове 

из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Сл. гласник РС“ бр. 49/11), 

одлучујући у поступку по пријави концентрације привредног друштва СУНОКО д.о.о. 

са регистрованим седиштем у Новом Саду, на адреси Трг Марије Трандафил бр. 7, који 

је настављен по службеној дужности, кога заступају пуномоћници адвокати Бојан 

Вучковић, Растко Петаковић и други, сви из адвокатске канцеларије Karanović & 

Nikolić OAD из Београда ул. Ресавска бр. 23, донео је следеће 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 

 

I ЗАБРАЊУЈЕ СЕ спровођење концентрације између друштва СУНОКО д.о.о. 

са регистрованим седиштем у Новом Саду, на адреси Трг Марије Трандафил бр. 7, 

регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, број регистрације 

BD 76474, матични број 20051183  и компаније HELLENIC SUGAR INDUSTRY SA са 

регистрованим седиштем на адреси Mitropoleos 34 str., 541 10, Солун, Грчка, 

регистровано у Министарству за развој Грчке под бројем регистрације М.А.Е. 

8246/62/В/86/61. 

 

II ОДБИЈА се предлог мера садржан у изјашњењу подносиоца пријаве од 4. 

јануара 2012. године на Обавештење Комисије о чињеницама утврђеним у предметном 

поступку од 21. децембра 2011. године, који гласи:  

„1. Примена структурне мере 

a) Sunoko се обавезује да, по сопственој одлуци, отуђи један од производних 

капацитета шећера који се налазе у Врбасу, Пећинцима, Ковачици, Бачу 

(тренутно у власништву Sunoko-а), Жабљу или Црвенки (који се тренутно 

налазе у власништву Hellenic-a); 

б) Sunoko се обавезује да отуђи један од горе наведених 6 (шест) 

производних капацитета шећера учеснику на тржишту који није повезан 

са Sunokom и који није фабрика шећера у Сенти и није повезан са 
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власником фабрике шећера у Сенти, при чему купац једне од шећерана не 

мора бити регистрован за производњу шећера; 

ц) Sunoko се обавезује да отуђи један од шест производних капацитета 

шећера наведен горе у року од 3 (три) године од дана регистрације 

Sunoko-а као већинског власника Hellenic-a у регистру привредних 

субјеката у Грчкој; 

д) Уколико Sunoko не успе, уз све разумне напоре, да отуђи један од горе 

наведених шест производних капацитета шећера у року од 3 године од 

дана регистрације Sunoko-а као већинског власника Hellenic-a у регистру 

привредних субјеката у Грчкој – продужава се рок за отуђење за додатних 

годину дана. 

 

2. Примена мере понашања 

 

Sunoko предлаже да мера понашања ради одобрења ове концентрације 

буде одређена, уз примену једног од два критеријума ради уравнотежења 

цена у Србији са спот ценама шећера у Европској Унији, и то тако да 

Sunoko у сваком тренутку има право да изабере један од следећа два 

критеријума (под а) и б) доле): 

а) Цена по којој Sunoko продаје шећер купцима у Србији (у тонама) треба да 

буде уравнотежена са просечном извозном ценом оствареном на паритету 

Fco фабрика шећера Sunoko, увећаном за транспортне трошкове до купца 

у Европској Унији у градовима где се шећер највише продаје (Милано, 

Атина, Келн) и све зависне трошкове (сертификати, шпедитерски 

трошкови, осигурање робе, складиштење, итд). Имајући у виду разлике 

тржишта ЕУ и Србије, цена у Србији у релевантном периоду може бити 

виша за највише 10%. 

б) Велепродајна цена по којој Sunoko продаје шећер купцима у Србији (у 

тонама) јесте већа онолико пута од цене шећерне репе у Републици 

Србији колико је пута већа велепродајна цена шећера у односу на 

просечну цену шећерне репе у земљама региона (Немачкој, Грчкој, 

Аустрији) у тонама. Дозвољава се могућност одступања велепродајне 

цене на тржишту Републике Србије од овако утврђене референтне цене 

до највише 10%. 

 

III ОДБИЈА се предлог мера садржан у допунском изјашњењу подносиоца 

пријаве од 17. јануара 2012. године на Обавештење Комисије о чињеницама утврђеним 

у предметном поступку од 21. децембра 2011. године, који гласи:  

1. Правна природа 

 

1.1. Овај предлог садржи посебне услове које је Sunoko спреман да 

прихвати у поступку оцене концентрације по Пријави (Sunoko/ 

Hellenic), у смислу члана 66., Закона, а у циљу издавања решења 

којим се одобрава концентрација. 



3 

 

1.2. Sunoko прихвата да овај документ (Прилог 1 – Предлог мера) 

сматра обавезујућим предлогом посебних услова, односно рокова за 

њихово извршавање као и начина контроле њиховог извршавања. 

 

2. Структурна мера – отуђења дела учесника на тржишту 

 

2.1. Sunoko се обавезује да ће отуђити, односно учинити све разумне 

напоре у циљу отуђења дела учесника на тржишту Републике Србије 

који настаје концентрацијом између Sunoko и Hellenic, а који део 

учесника на тржишту представља техничко-технолошку целину 

способну за обављање делатности откупа шећерне репе, производње и 

пласмана шећера („Део бизниса“) под условима предвиђеним овом 

тачком 2. 

2.2. Разумним напором у смислу члана 2.1. сматраће се активно 

поступање у циљу отуђења Дела бизниса, пренос имовине, запослених 

и друге активности у циљу правне организације Дела бизниса, 

расписивање међународног јавног тендера за продају акција односно 

удела у тако организованом Делу бизниса, ангажовање одговарајућих 

саветника за продају и активно учешће у пружању потребних 

информација потенцијалним купцима. 

2.3. Део бизниса који ће бити предмет отуђења биће везан за техничко-

технолошку целину, и то једне (1) од постојеће три (3) фабрике 

шећера које се налазе под контролом Sunoko, а које се налазе у 

Врбасу, Пећинцима и Ковачици, или једне (1) од две (2) фабрике 

шећера које се налазе под контролом Hellenic, а које се налазе у 

Жабљу и Црвенки (појединачно, било која од овако одређених 

техничко-технолошких целина означаваће се као „Фабрика“). 

2.4. Део бизниса који ће бити предмет отуђења састојаће се начелно из 

следећег: организовано правно лице које има у поседу фабрику за 

прераду шећерне репе односно производњу шећера са припадајућим 

посторојењима за прераду, запослених лица (што подразумева и лица 

у радном односу и лица ван радног односа), за предметну фабрику 

припадајућих технолошких и других знања и другу имовину правног 

лица, укључујући непокретне и покретне ствари, уговоре, права 

интелектуалне својине, лиценце, дозволе и одобрења надлежних 

државних органа који су потребни Делу бизниса ради производње 

шећера. 

2.5. Део бизниса које ће бити предмет отуђења, Sunoko ће пренети 

појединачном купцу („Одговарајући купац“) који кумулативно 

испуњава следеће услове: 

(а) Није повезано лице, у смислу Закона о заштити конкуренције, са 

учесником на тржишту Sunoko односно г. Миодрагом Костићем, 

(б) Није повезано лице, у смислу Закона о заштити конкуренције, са 

учесником на тржишту Фабрика шећера ТЕ-ТО а.д. Сента, односно 

Finanziaria S.I.I. S.p.A.; 
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(ц) Поседује одговарајућа финансијска средства на основу којих се 

основано очекује да ће моћи да одржава и развија Део бизниса као 

конкурентног учесника на тржишту Sunoko-u и другим конкурентима; 

(д) Прибавио је одобрење за спровођење концентрације од Комисије и 

других надлежних органа за заштиту конкуренције, уколико је такво 

одобрење потребно. 

2.6. Sunoko се обавезује да од дана доношења Решења Комисије у овом 

предмету предузме све мере које му стоје на располагању, у циљу 

одржавања текућег пословања Дела бизниса, а све то до отуђења Дела 

бизниса, односно до доношења одговарајуће одлуке Комисије којом 

се утврђује да је Sunoko предузео све разумне мере ради отуђења Дела 

бизниса у складу са тачком 2.10 овде. 

2.7. Рокови за извршење обавеза из ове тачке 2, рачунаће се од дана 

стицања фактичке контроле над шећеранама у Жабљу и Црвенки 

(„Почетни дан“). Као Почетни дан сматраће се први радни дан, који 

de facto или de jure први наступи, када Sunoko буде могао да фактички 

именује заступнике и врши контролу над Фабрикама под контролом 

Hellenic-а, односно по окончању обавезних радњи уписа новог 

власника у регистрима Републике Србије (Регистар привредних 

друштава при Агенцији за привредне регистре, односно Централни 

регистар, депо и клиринг хартија од вредности), и радњи преузимања 

акционарског друштва предвиђених Законом о преузимању 

акционарских друптава („Службени гласник РС“, бр. 46/2006), 

односно окончања постипка по понуди за преузињање. 

2.8. Sunoko се обавезује да Комисију писаним путем обавести који ће 

од пет (5) Фабрика наведених под тачком 2.3. определити као Део 

бизниса који ће бити предмет отуђења. Такво обавештење Sunoko ће 

доставити Комисији најкасније у року до шест (6) месеци од Почетног 

дана. Датум достављања обавештења означава се као „Дан 

обавештења“. Обавештење ће, између осталог садржати: (i) податке о 

Фабрици која је опредељена као Део бизниса који ће бити предмет 

отуђења, (ii) мере које намерава да предузме у вези са отуђењем, (iii) 

податке о лицу задуженом за спровођење мера ради отуђења Дела 

бизниса („Повереник за продају“), (iv) податке о лицу задуженом за 

привремено управљање свакодневним пословањем Дела бизниса 

(„Повереник за управљање“), као i (v) податке о лицу које ће бити 

задужено да надзире поступак продаје и доставља извештаје Комисији 

(„Повереник за надзор“). Sunoko може одредити, уз претходну 

писану сагласност Комисије, за сваког од горе наведених Повереника 

правно лице које није повезано лице са учесником на тржишту 

Sunoko, односно физичко лице које није директор, члан управног или 

надзорног одбора било ког друштва у саставу групе под контролом 

господина Миодрага Костића у периоду од две године пре доношења 

решења Комисије по предметној Пријави. 

2.9. Sunoko ће учинитиi све разумне напоре да отуђи Део бизниса 

Одговарајућем купцу под условима наведеним изнад у року од једне 

(1) године од Дана обавештења („Први рок“). Уколико у том року 

Sunoko не обезбеди отуђење Дела бизниса, Повереник за надзор ће 
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најкасније 30 (тридесет) дана пре истека Првог рока Комисији 

доставити образложено обавештење о неуспешном отуђењу и свим 

разумним мерама које су предузете у циљу отуђења, а Комисија ће 

утврдити да ли су предузете све разумне мере и у том случају 

дозволити продужење рока за додатну једну (1) годину („Додатни 

рок“). Истовремено, Комисија може наложити да Sunoko именује 

новог Повереника за продају односно предузме додатне мере, све под 

условом да је Sunoko предузео све разумне мере на отуђењу Дела 

бизниса, што се утврђује посебном одлуком Комисије. 

2.10. Уколико ни у Додатном року, односно укупно у року од две (2) 

године од Дана обавештења, Sunoko не успе да прода Део бизниса 

Одговарајућем купцу, Повереник за надзор ће, најкасније 30 

(тридесет) дана пре истека две (2) године од Дана обавештења, 

Комисији доставити образложено обавештење о неуспешном отуђењу 

и свим разумним мерама које су предузете у циљу отуђења. Комисија 

ће, у том случају, на основу анализе свих предузетих разумних мера 

Sunoko-а, донети одговарајућу одлуку којом се утврђује да ли је 

Sunoko предузео разумне мере и уколико јесте, што Комисија утврђује 

својом одлуком, може изменити решење тако да одреди нови рок, 

наложи додатне мере које Sunoko има спровести у циљу отуђења Дела 

бизниса, или разреши Sunoko испуњења услова из тачке 2 овог 

Прилога. 

2.11. Уколико Sunoko одреди једну од фабрика под контролом Hellenic 

као Део бизниса који ће бити предмет отуђења, односно једну од две 

Фабрике у Жабљу и Црвенки, у Првом року Sunoko неће бити у 

обавези да прода Део бизниса по цени која је pro rata нижа од цене по 

којој је Sunoko стекао Део бизниса у поступку стицања контроле над 

Hellenic односно цене која је pro rata нижа од цене по којој је Sunoko 

стекао Део бизниса у поступку преузимања акција Црвенка фабрика 

шећера а.д. Црвенка и Фабрика шећера Шајкашка а.д. Жабаљ. 

2.12. Уколико Sunoko одреди једну од фабрика под контролом Hellenic 

као Део бизниса који ће бити предмет отуђења, односно једну од две 

Фабрике у Жабљу и Црвенки, у Додатном року Sunoko неће бити у 

обавези да прода Део бизниса по цени која је pro rata нижа од 70% 

износа цене по којој је Sunoko стекао Део бизниса у поступку стицања 

контроле над Hellenic, односно по цени која је pro rata нижа од 70% 

износа цене по којој је Sunoko стекао Део бизниса у поступку 

преузимања акција друштава Црвенка фабрика шећера а.д. Црвенка и 

Фабрика шећера Шајкашка а.д. Жабаљ. 

2.13. Sunoko ће пренети контролу над Делом бизниса који ће бити 

предмет отуђења у року од једног (1) месеца од Дана обавештења, на 

Повереника за продају. Уколико је Повереник за продају правно лице, 

Sunoko ће одмах по именовању Повереника за продају захтевати од 

истог да одреди физичко лице, односно физичка лица која ће бити 

одређени као заступници Дела бизниса организованог као правно 

лице. 
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3. Мере понашања 

3.1. Sunoko се обавезује да предузме кораке у циљу уравнотежења 

велепродајне цене по којој продаје шећер домаћим и иностраним 

купцима, при чему се узима у обзир цена шећера по тони, у ЕУР 

противвредности на дан закључења уговора, односно друге исправе 

којом се уговара продаја шећера. Ради избегавања сумње, 

релевантном ценом сматра се цена на паритету franco купац (DDP 

према Incoterms 2010). У случају да је појединим уговором, односно 

другом исправом којом се уговара продаја шећера, предвиђена 

куповина на паритету franco продавац (ЕXW према Incoterms 2010), 

тада ће се за потребе оцене уравнотежења рачунати тако уговорена 

цена увећана за трошкове транспорта, извозних и других исправа, 

шпедитерских услуга, банкарских гаранција односно акредитива, и 

других трошкова продаје. 

3.2. Sunoko се обавезује да цена по тони по којој продаје шећер 

велепродајним купцима у Србији и иностранству не варира више од 

10% од просечне пондерисане цене у референтном периоду од једног 

(1) месеца, при чему се упоредивим ценама сматрају оне цене које 

подразумевају истоветне услове плаћања (нпр. авансна цена се пореди 

са авансном ценом), односно према цени из тзв. „spot“ уговора о 

продаји шећера. 

3.3. Као корективни фактор, изузетно од тачке 3.2., дозвољава се 

одступање цене шећера у разлици већој од 10%, уколико дође до 

толиког диспаритета између цене шећерне репе у Србији и ЕУ тако да 

је цена шећерне репе у Србији већа за 15% од цене шећерне репе у 

ЕУ, у ком случају просечна месечна цена шећера за који Sunoko 

уговара продају у Србији („CSS“) може бити већа онолико пута од 

просечне цене по једној тони шећерне репе коју је Sunoko откупио у 

последњој пољопривредној сезони У Србији („CRS“) колико је пута 

већа просечна месечна цена шећера произведеног од шећерне репе на 

територији Европске уније која се уговара приликом закључења 

уговора са велепродајним купцима – тзв. „spot“ уговори („CSEU“) у 

односу на последњу утврђену просечну цену шећерне репе за „А 

квоту“ за производњу шећера по којој су произвођачи шећера у 

Европској унији откупљивали шећерну репу од индивидуалних 

произвођача а према подацима организације Европске уније за 

статистику Eurostat („CREU“), и обратно - просечна месечна цена 

шећера за који Sunoko уговара продају у ЕУ може бити већа онолико 

пута од CREU колико је пута већа CSS у односу на CRS. 

3.4. О постојању битног диспаритета из тачке 3.3. (више од 15%) 

између цене шећерне репе у Србији и цене шећерне репе у ЕУ 

Комисију ће благовремено обавестити установа која се бави 

економским наукама, а која је прихватљива за Комисију, на основу 

релевантних информација укључујући и податке организације 

Европске уније за статистику Eurostat. 

3.5. Мера понашања из ове тачке 3. Почеће да се примењује од 

Почетног дана у смислу тачке 2.7. Предлога, а престаће да се 

примењује по истеку две (2) године од почетка примене. 
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3.6. Sunoko се обавезује да Комисији доставља писаним путем 

тромесечне извештаје у року од десет (10) дана од краја сваког 

календарског тромесечја (јануар-март, април-јун, јул-септембар, 

октобар-децембар). Писани извештаји Комисији састојаће се из 

месечног прегледа, на основу табеле која чини Прилог 2 уз Решење 

Комисије у овом предмету.“ 

 

IV УТВРЂУЈЕ СЕ обавеза подносиоца пријаве концентрације да за издавање 

решења о забрани концентрације уплати накнаду у висини од 1.200,00 

(хиљадудвестотине) ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу Народне 

банке Србије важећем на дан уплате.  

 

V УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације благовремено и у 

целости извршио уплату накнаде предвиђену у члану 2. тачка 7. Тарифника о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције у укупном 

износу од 5.049.067,50 (петмилионачетрдесетдеветхиљадашездесетседам и 50/100) 

динара, и то на тај начин што је дана 25. августа 2011. године извршена уплата износа 

од 2.555.622,50 (двамилионапетстотинапедесетпетхиљадашестстотинадвадесетдва и 

50/100) динара, у динарској противвредности прописане висине накнаде за издавање 

решења о одобрењу концентрације по скраћеном поступку из члана 2. тачка 6. 

Тарифника, а дана 24. октобра 2011. године уплата још 2.493.445,00 (двамилиона 

четиристотинедеведесеттрихиљадечетиристотинечетрдесетпет) динара, што заједно 

представља динарску противвредност укупне накнаде која је утврђена чланом 2. тачка 

7. Тарифника, а односи се на издавање решења о одобравању концентрације у 

испитном поступку. 

 

VI УТВРЂУЈЕ СЕ обавеза Комисије да подносиоцу пријаве изврши повраћај 

уплаћеног износа од 50.000,00 (педесетхиљада) ЕУР у динарској противвредности по 

средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан повраћаја средстава, уплаћених 

Комисији на име накнаде за издавање Решења о одобравању концентрације у поступку 

вођеном по службеној дужности, који ће се извршити у року од три дана од дана 

правоснажности овог Решења. 

 

 


