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САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

Компанија „Суноко“ д.о.о. из Новог Сада дана 19. октобра 2012 године, повукла је 

пријаву концентрације, поднету Комисији за заштиту конкуренције 9. августа 2011. 

године, због обуставе расписаног тендерског поступка продаје већинског пакета акција 

„Hellenic Industry SA“. Истог дана, друштво „Суноко“ д.о.о. је поднело Комисији за 

заштиту конкуренције нову пријаву концентрације по поново покренутом тендерском 

поступку, а са истим предметом продаје. 

Дана 13. фебруара 2013. године Комисија за заштиту конкуренције је донела решење 

којим се условно одобрава концентрација учесника на тржишту, која би након 

окончања предметног тендерског поступка настала стицањем контроле друштва 

"Суноко" д.о.о. из Новог Сада, над грчким друштвом „Hellenic Industry SA“ из Солуна, 

до чега долази преузимањем већинског удела у капиталу грчког друштва од стране 

друштва "Суноко" д.о.о. 

Узимајући у обзир укупно утврђено чињенично стање, као и могуће тржишне 

последице које би наступиле у случају безусловног реализовања ове пословне 

трансакције, Комисија је закључила да се предметна концентрација не може одобрити 

без прописивања одговарајућих мера како структурног карактера, тако и одговарајућих 

мера понашања. 

Први услов, односно структурна мера под којом је одобрена концентрација, састоји се 

из обавезе друштва "Суноко" д.о.о. да на предвиђени начин и у предвиђеном року 

отуђи фабрику шећера "Шајкашка" из Жабља, која је тренутно под контролом 

компаније Hellenic Industry SA. Прописана структурна мера предвиђа и обавезу 

друштву "Суноко" д.о.о. да у циљу њеног спровођења, именује уз претходну 

сагласност Комисије Повереника за управљање, Повереника за надзор и Повереника за 

продају, као и да на предвиђени начин обавештава Комисију о томе како се прописана 

мера спроводи. Реализацијом деконцентрације, тржишни удео друштва "Суноко" д.о.о. 

у односу на укупни номинални капацитет прераде шећерне репе свих учесника на 

тржишту производње шећера у Републици Србији биће сведен на око 65%.  

Други услов, односно скуп мера понашања под којим се ова концентрација одобрава, 

састоји се из обавезе друштва "Суноко" д.о.о. да Комисији доставља садржински 

унапред дефинисане шестомесечне извештаје, с тим да оваква обавеза траје до момента 

укидања царинских и других дажбина које се плаћају при увозу шећера у Републику 

Србију, као и да доставља друге извештаје који су по свом садржају и роковима 

извештавања Комисије ближе одређени диспозитивом одлуке. 

Комисија истиче да је условно одобравање ове концентрације, темељила на битно 

другачијем чињеничном стању које је утврђено за 2012. годину, у односу на 2011, када 

је Комисија забранила спровођење исте концентрације. Ово се пре свега односи на 

област примењене политике цена од стране друштва Суноко, по којима је ово друштво 
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продавало шећер домаћим односно иностраним купцима, што је Комисија установила 

током спроведеног предметног испитног поступка. Истовремено, у претходној (2012.) 

у односу на 2011. годину, потпуно је другачији однос упоредних цена (просечна 

продајна цена) према домаћем и страном купцу. Конкретно, Комисија је утврдила да су 

током 2012. године, просечне продајне цене компаније Суноко према домаћим 

купцима биле ниже за око 10,4% у односу на оне по којима се у прошлој години шећер 

продавао иностраним купцима. 

Комисија оцењује да ће прописаном структурном мером обезбедити промену тржишне 

структуре, у односу на ону која би се конституисала у случају безусловног одобрења 

ове концентрације. Ово на начин што ће се мером деконцентрације, или увести на 

тржиште нови учесник, или ће доћи до тржишног ојачавања постојећег учесника – 

конкурента, а у зависности од тога ко буде стицалац предмета продаје. 

Мерама понашања Комисија ће предвиђеним и прописаним механизмима и начином  

праћења и редовног извештавања, континуирано ценити усклађеност понашања 

доминантног тржишног учесника  у односу на одредбе Закона о заштити конкуренције. 

 

 


