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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-580/2013-5 

Датум: 3. октобар 2013. године 

Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09, у даљем тексту: Закон), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника 

о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције 

(„Службени гласник РС“ број 49/2011) и члана 13. став 2. Статута Комисије за 

заштиту конкуренције („Службени гласник РС“бр. 49/2010), члан Савета Комисије 

за заштиту конкуренције по Овлашћењу председника Комисије за заштиту 

конкуренције бр. 1/0-06-332/2013-7 од 6. августа 2013. године, одлучујући по 

пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-580/2013-1 од 4. септембра 

2013. године, коју је у име клијента, привредног друштва „ARIOUS LIMITED“ 

регистрованог под бројем 432208, са седиштем на адреси Trident Chambers, P.O. 

Box 146 Road Town, Tortola, Британска Девичанска Острва, по приложеном 

пуномоћју поднео Владимир Секулић из Београда ул. Недељка Гвозденовића бр. 

22, дана 3. октобра 2013. године, доноси следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва „ARIOUS 

LIMITED“ са седиштем на адреси Trident Chambers, P.O. Box 146 Road Town, 

Tortola, BVI, које је регистровано у акту о пословним компанијама Британских 

Девичанских Острва под бројем 432208, над Акционарским друштвом за 

пољопривредну производњу „КЕЛЕБИЈА“, са седиштем у Келебији, Суботица, на 

адреси Кизур Иштвана бр. 17., регистрованим у Агенцији за привредне регистре 

Републике Србије под матичним бројем 08236623, до чега долази на основу јавно 

објављене понуде о преузимању акција друштва „КЕЛЕБИЈА“, чијом реализацијом 

друштво „ARIOUS LIMITED“ стиче контролни пакет акција овог друштва, као и 

посредну контролу над његовим зависним друштвима. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у предвиђеном року извршио 

уплату накнаде за издавање акта Комисије о одобрењу спровођења концентрације у 

скраћеном поступку у износу од 682.678,80 (шестстотинаосамдесетдвехиљаде 

шестстотинаседамдесетосам и 80/100) динара на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције отворен код Управе за трезор, Министарства Финансија, број 840-
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880668-16 са позивом на број 6/0-02-580/2013-1, што је у складу са прописаном 

висином накнаде из члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

 

Привредно друштво „ARIOUS LIMITED“ са Британских Девичанских 

Острва (у даљем тексту: Arious Limited или подносилац пријаве) поднело је 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 4. септембра 2013. 

године преко пуномоћника, Владимира Секулића из Београда, ул. Недељка 

Гвозденовића бр. 22, пријаву концентрације број 6/0-02-580/2013-1 (у даљем 

тексту: пријава). Допуном документације која је Комисији достављена 11. и 13. 

септембра 2013. године отклоњени су недостаци иницијалне пријаве, чиме су 

испуњени услови за поступање и одлучивање у овом предмету у скраћеном 

поступку. Подносилац пријаве је у прописаном року уплатио износ накнаде за 

издавање акта Комисији, што је констатовано у ставу II диспозитива. 

 

Компанија Arious Limited основана је 15. фебруара 2001. године на 

Британским Девичанским Острвима под регистрационим бројем 432208. Ова 

компанија је у власништву четири члана породице Dordevic, од којих сваки члан 

има по 25% власништва. Према оснивачком акту, који је достављен уз пријаву 

Tomislav Dordevic и Tijana Djordjevic су директори, а Natalija Dordevic и Dubravka 

Djordjevic су секретари компаније. Подносилац пријаве у Републици Србији нема 

регистровано представништво и све активности усмерене су на инвестирање у 

привредна друштва у секторима пољопривреде, рибарства, хотелијерства и 

туризма. Компанија Arious Limited у Републици Србији појављује се као потпуни 

или делимични власник акција и удела у даље наведеним привредним друштвима 

чија се пословна делатност одвија углавном у претходно поменутим пословним 

сферама, а то су: 

 

1. „DTD Ribarstvo“ d.o.o. Bački Jarak удео 97,67% (слатководне аквакултуре); 

2. „YUCO-HEMIJA“ d.o.o. Bački Jarak удео 100% (производња осталих 

хемијских производа); 

3. „NS Invest“ d.o.o. Novi Sad удео 100% (производња осталих хемијских 

производа); 

4. „EXPO 08“ d.o.o. Subotica удео 50% (остале спортске делатности); 

5. „Integral-Armirači“ d.o.o. Subotica удео 50% (остали непоменути 

специфични грађевински радови) 

6. „Aero-East-Europe“ d.o.o. удео 50% (производња ваздушних и свемирских 

летилица и одговарајуће опреме); 

7. „Hotel Novi Sad“ d.o.o. Novi Sad удео 22,83% (хотели и сличан смештај); 

8. „Фонтана“ а.д. Врњачка Бања у реструктурирању удео 19,78% (хотели и 

сличан смештај); 

9. „Рибарско Газдинство“ а.д. Београд удео 16,98% (слатководне 

аквакултуре); 
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10. „7. Јули“ а.д. Сириг у реструктурирању удео 15,41% (гајење осталих 

једногодишњих и двогодишњих биљака). 

 

За сва повезана друштва, подносилац пријаве доставио је уредну 

документацију која се налази у списима предмета. 

 

Друштво Келебија (у даљем тексту: Келебија или циљно друштво) 

основано је 1948. године, и у међувремену је прошло кроз бројне промене у 

организационом, технолошком, власничком и другом смислу. Друштво је 

приватизовано 2004. године, када га је на аукцији купила Млекара Суботица, и 

до окончања трансакције Келебија је била под контролом друштва Млекара а.д. 

Суботица. Претежна делатност циљног друштва је гајење жита (осим пиринча), 

легуминоза и уљарице (шифра 0111). У свом пословању користи око 800 хектара 

обрадивог земљишта, од чега је око 300 хектара у власништву друштва, а 500 

хектара је у власништву државе које се узима у закуп. У оквиру регистроване 

делатности пољопривредне производње, друштво се нарочито бави ратарством 

(узгојем пшенице, ражи, кукуруза, сунцокрета, семенског грашка, луцерке и др.), 

воћарством (гајењем вишње, јабука, брескве, шљива и др.) и сточарством (са 440 

грла музних краве). Ратарска производња је основна за одржавање сточног 

фонда потребног за производњу млека. Сточарска фарма поседује одговарајуће 

стандарде квалитета (HACCP и ISO 9012) за млеко које се продаје 

регистрованом откупљивачу Млекари Суботица. Своје производе (кравље 

млеко, семенску пшеницу, кукуруз у зрну и др.) Келебија продаје искључиво у 

велепродаји, а одређене производе (силажу), користи за сопствене потребе у 

исхрани крава. Споредна делатност друштва су машинске услуге које се користе 

за своје потребе као и за индивидуалне пољопривредне произвођаче. Ово 

друштво је у току 2012. године запошљавало 76 радника. Циљно друштво нема 

удела у другим правним лицима. 

 

Предложена трансакција односи се на непосредно стицање контроле 

подносиоца пријаве над циљним друштвом. Наиме, дана 9. јула 2013. године на 

Београдској берзи, методом преовлађујуће цене, преко брокерско дилерског 

друштва M&V Investnents a.d. за клијента (овде подносиоца пријаве) купљено је 

82.008 акција од издаваоца друштва A.D. Kelebija. Куповина наведеног броја 

акција квалификује се као непосредно стицање контроле Arious Limited над 

друштвом Келебија а.д., јер је описаном куповином подносилац пријаве стекао 

83,1849% удела у циљном друштву. Након спровођења ове купопродајне 

трансакције, Arious Limited поред стицања појединачне непосредне контроле над 

циљним друштвом успоставља и посредну контролу над његовим зависним 

друштвима. Такође, дана 2. августа 2013. године, подносилац пријаве објавио је 

Понуду за преузимање свих преосталих акција циљног друштва од других 

акционара. На основу реализовања те понуде друштво Arious Limited је повећало 

процентуални удео власништва у друштву Келебија на 97,29%. На основу чл. 61. 

Закона о заштити конкуренције, понуђач је независно од висине остварених 

укупних годишњих прихода друштава која се сматрају учесницима 

концентрације, дужан да пријави концентрацију која се спроводи у складу са 

Законом о преузимању акционарских друштава. Као саставни део предметне 

пријаве, односно акт о концентрацији, подносилац је Комисији доставио следећу 
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документацију: Обавештење о намери преузимања од 10. јула 2013. године, 

Решење Комисије за хартије од вредности о одобравању објављивање понуде за 

преузимање од 1. августа 2013. године, Скраћени текст понуде за преузимање 

акција од 2. август 2013. године, Извештај о преузимању акција од 28. августа 

2013. године, као и власничку структуру циљног друштва из Централног 

регистра на дан 22. јула 2013. године и 27. августа 2013. године, из којих извора 

се сагледава настала промена те структуре, до које је дошло између наведених 

термина. 

 

Описана трансакција може се квалификовати као стицање контроле од 

стране Arious Limited над друштвом Келебија а.д., у смислу члана 17, став (1), 

тачка (2) Закона о заштити конкуренције. 

 

У циљу преузимања свих преосталих акција циљног друштва, подносилац 

пријаве је поднео захтев друштву Келебија а.д. за сазивање ванредне скупштине 

акционара, са предлогом одлуке о покретању поступка Принудног откупа акција 

преосталих акционара. Друштво „ARIOUS LIMITED“ очекује да ће по овом основу 

до средине октобра 2013. године постати власник 100% удела циљног друштва. 

 

У поступку дефинисања релевантног тржишта производа пошло се од 

пословних активности учесника концентрације. У самој пријави, подносилац 

пријаве навео је да производња и продаја сировог млека чини претежни део 

пословног прихода циљног друштва, и предложио да се као релевантно тржиште 

производа у овој концентрацији одреди производња и продаја сировог млека. 

Овакав приступ, односно предлог подносиоца пријаве, Комисија је прихватила као 

исправан. Када се анализира производња сировог млека у протеклих десет година у 

Републици Србији, подаци показују да ова производња не бележи битнија 

одступања и према подацима Републичког завода за статистику креће се у распону 

од 1,5 до 1,6 милијарди литара. Такође, према подацима везаним за производњу 

сировог млека циљног друштва, који су саставни део пријаве, може се закључити 

да Келебија у производњи сировог млека у Републици Србији учествује са мање од 

0,1%. Код одређивања релевантног географског тржишта, подносилац пријаве 

пошао је од географског тржишта на коме учесници обављају своје пословне 

активности, што је Комисија уважила као исправан став. У поступку дефинисања 

релевантног тржишта производа, односно релевантног географског тржишта, 

подносилац пријаве користио је одређене показатеље и податке до којих је дошла 

Комисије приликом израде Секторске анализе тржишта откупа, млека, производње 

и прераде млека и млечних производа из августа 2012. године.  

 

У поступку сагледавања будућих ефеката предметне концентрације на 

тржишту Републике Србије, од стране подносиоца пријаве оцењено је да циљно 

друштво са минималним учешћем у производњи сировог млека на тржишту, не 

представља било какву конкуренцију осталим тржишним чиниоцима релевантног 

тржишта. Погодности који ће се добити овом концентрацијом првенствено се 

односе на квалитет који ће Келебија добити кроз боље услове финансирања, 

увођењем нових технологија и савремених система.  

 

 На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и 
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утврђених чињеница у овом поступку, Комисија је закључила да реализација ове 

концентрације не доводи до стварања или јачања доминантног положаја, њених 

учесника на тржишту Републике Србије, нити ће на други начин значајно утицати 

на конкуренцију на тржишту Републике Србије или ма ком његовом делу, па је 

стога одлучено као у ставу I диспозитива. 

 

 

Поука о правном леку 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

 

 П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 
  

Иван Угрин, члан Савета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


