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

гласник РС“, број 51/09 и 95/13), 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. 1/0-06-686/2013-1 од 08. новембра 2013. године, 

одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-640/2013-1, коју је, по 

приложеном пуномоћју доставио адвокат Синиша Чолевић, ул. Сремска бр. 4/II, 

Нови Сад, у име Друштва са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге 

„Raca“ – Зрењанин, са регистрованим седиштем на адреси ул. Милентија 

Поповића бр. 1, Зрењанин, матични број друштва 08424616, дана 20. новембра 

2013. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране Друштва са 

ограниченом одговорношћу за трговину и услуге „Raca“ – Зрењанин, са 

регистрованим седиштем на адреси ул. Милентија Поповића бр. 1, Зрењанин, 

матични број друштва 08424616, над пољопривредним предузећем „Cairnwell“ 

д.о.о. Српска Црња, са регистрованим седиштем на адреси ул. Милета Јакшића 

бр. 64, Српска Црња, Нова Црња, регистрованим у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 20108126, до чега долази на основу преузимања 

100% удела у привредном друштву „Cairnwell“ д.о.о. од претходног власника 

тих удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у 

предвиђеном року извршио уплату износа од 1.161.047,60 (милионстошездесет 

једнахиљадачетрдесетседам и 60/100) динара на динарски рачун Комисије за 

заштиту конкуренције број 840-0000000880668-16, отворен код Управе за трезор 

Министарства финансија Републике Србије, што представља одговарајућу 

динарску противвредност прописане висине накнаде за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 

 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

         Број: 6/0-02-640/2013-7 

Датум: 20. новембар 2013. године 

                    Београд 
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Образложење 

 

Адвокат Синиша Чолевић из Новог Сада, у својству пуномоћника 

Друштва са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге „Raca“ – Зрењанин 

(у даљем тексту: Raca, или подносилац пријаве), поднео је Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 18. октобра 2013. године пријаву 

концентрације (у даљем тексту: пријава) заведену под бројем 6/0-02-640/2013-1. 

Прегледом поднете пријаве утврђено је да је иста припремљена у складу са 

Уредбом о садржају и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“ бр. 89/2009) – у даљем тексту: Уредба. У уводном делу пријаве, у 

оквиру наслова „поверљивост“, подносилац пријаве затражио је да се подаци у 

пријави који су означени као „поверљиво“, или као „заштићени податак“, од 

стране Комисије заштите из разлога што би коришћење таквих података од 

стране трећих лица, могло странама на које се такви подаци односе причинити 

знатну штету, а посебно ако би такви подаци били доступни њиховим 

конкурентима, купцима, или добављачима. На тражење Комисије да овакав свој 

захтев образложи и прецизно наведе за које податке се заштита тражи, као и 

разлоге таквог захтева укључујући и процену (квантификацију) штете која би 

настала за стране на које се они односе у случају њиховог објављивања и 

чињење таквих података доступних трећим лицима, подносилац пријаве је у 

допису од 29. октобра 2013. године обавестио Комисију о повлачењу захтева за 

поверљивошћу података, уз предлог Комисији да по предметној пријави 

концентрације поступа на начин, као да захтев за заштиту конкретних података 

и информација од стране подносиоца пријаве није ни постављен. Истим 

дописом, подносилац пријаве обавестио је Комисију да је извршио обавезе у 

вези уплате прописане висине накнаде сагласно Тарифнику о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник 

РС“ бр. 51/09), уз достављање доказа о извршеној уплати. Контролом 

достављене документације, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве 

уплату накнаде уместо у корист и на рачун Комисије, уплатио на рачун Буџета 

Републике Србије. Поред тога Комисија је утврдила и постојање грешке у 

висини обрачунатог износа накнаде, у вези са чиме је подносиоцу доставила 

инструкцију о висини исправно обрачунате накнаде коју је потребно уплатити 

на рачун Комисије. О свим претходно изнетим и утврђеним неправилностима, 

Комисија је обавестила подносиоца пријаве дописом бр. 6/0-02-640/2013-4 од 

30. октобра 2013. године. 

 

Поступајући по упутствима Комисије, подносилац пријаве извршио је 

исправку констатоване грешке и уплатио исправан износ накнаде на рачун 

Комисије, што је констатовано у ставу II изреке, и потврђено изводом бр. 172 

Управе за трезор од 12. новембра 2013. године. 

 

Комисији је од стране подносиоца пријаве предложено да о предметној 

пријави одлучи у скраћеном поступку у складу са чланом 37. Закона о заштити 

конкуренције (у даљем тексту: Закон), уз навођење разлога за давање оваквог 

предлога. 

 

Подносилац пријаве је двочлано привредно друштво, чији су 

равноправни чланови два физичка лица – Даница Раца и Драган Раца, свако са 
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по 50% сувласничког удела. Друштво Raca основано је 1992. године, а његова 

претежна делатност, према подацима садржаним у изводу о регистрацији 

привредног субјекта Агенције за привредне регистре, јесте гајење жита (осим 

пиринча), легуминоза и уљарица – шифра делатности: 0111. Подносилац 

пријаве доставио је све захтеване податке прописане Уредбом, и то за 3 

узастопне године, које претходе години у којој се концентрација спроводи. На 

основу таквих података утврђено је да се у друштву – подносиоцу пријаве 

константно повећава број запослених током посматраног временског периода, 

па је на крају претходне пословне године тај број износио 36. Истовремено, 

констатовано је постојање прилично стабилне растуће тенденције нивоа 

годишњих прихода које ово друштво остварује, па је тако у претходној 

пословној години друштво Raca остварило годишњи приход од преко 3,6 

милијарде динара. Преглед највећих добављача подносиоца пријаве, указује да 

су међу 5 највећих добављача овог друштва у 2012. години, само два добављача 

од оних који су и у претходној пословној години чинили групу од 5 највећих 

добављача друштва Raca. За сваког од најзначајнијих добављача, наведена је 

прецизна вредност извршених набавки, појединачно за сваког од њих и 

утврђено да је највећи добављач подносиоца пријаве друштво „Agroglobe“ из 

Новог Сада, које је подносиоцу пријаве у претходној – 2012. години испоручило 

робу у укупној вредности од близу 200 милиона динара. Вредност набавки 

подносиоца пријаве од 5 највећих добављача, достигла је у 2012. години око 617 

милиона динара, што чини око 24% од вредности укупних набавки које је 

друштво Raca извршило у 2012. години. Достављени преглед купаца овог 

друштва, указује да је 5 највећих међу њима (од којих лидерску позицију има 

„Invej“ а.д. Београд, а следе га „Delta Agrar“ и „Grain International“ из Београда и 

„Agroglobe“ д.о.о. и „Konzul“ д.о.о. – оба из Новог Сада), у 2012. години 

остварило вредност куповина од друштва Raca у висини од око 1.560 милиона 

динара, што представља око 48% укупне реализоване продаје овог друштва 

током 2012. године. 

 

Друштво над којим ће подносилац пријаве реализацијом предметне 

пословне трансакције успоставити контролу јесте пољопривредно предузеће 

„Cairnwell“ са седиштем у Српској Црњи (овде циљно друштво). Ово привредно 

друштво са свега 18 запослених у 2012. години, остварило је у тој пословној 

години укупан годишњи приход од око 202 милиона динара. „Cairnwell“ је 

основан крајем 2005. године и регистрован за обављање исте претежне 

делатности као и подносилац пријаве – гајење жита (осим пиринча), легуминоза 

и уљарица – шифра делатности: 0111. Циљно друштво је једночлано друштво, а 

његов једини оснивач и власник са 100% удела, јесте привредно друштво 

„INICIA“, акционарско друштво за пољопривреду, производњу, услуге и 

трговину из Мађарске. Подносилац пријаве, обезбедио је и Комисији доставио 

све прописане податке, који се тичу циљног друштва, укључујући поред 

претходно наведених, и оне податке који се односе на списак највећих 

добављача, као и купаца овог друштва. Увидом у достављену документацију, 

Комисија је утврдила да се међу добављачима циљног друштва не налази 

ниједан од највећих добављача подносиоца пријаве. Такође, Комисија је 

утврдила да је укупна вредност набавки овог друштва (које је у 2012. години 

износила нешто преко 152 милиона динара), за око 17 пута мања од укупне 

вредности набавки подносиоца пријаве, о чему је претходно било речи. Анализа 

списка највећих купаца циљног друштва (достављен је преглед 5 највећих 
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купаца по вредности њихових остварених куповина, односно појединачне 

продаје коју је циљно друштво остварило, према сваком од наведених највећих 

купаца тог друштва), показује да ни међу његовим купцима нема друштава који 

су купци подносиоца пријаве. 

 

Акт о концентрацији, у тренутку подношења предметне пријаве, чини 

Писмо о намерама, које су дана 14. октобра 2013. године потписали представник 

заинтересованог купца – друштва Raca, кога представља директор друштва 

Даница Раца, с једне стране и, представник заинтересованог продавца – друштва 

„INICIA“ из Мађарске, кога представља директор друштва Andrew Alexander 

Hunter, с друге стране. Овај документ, који је достављен у оригиналном тексту и 

његовом преводу на српски језик, овереним од стране сталног судског тумача за 

енглески језик Дејана Укропине из Новог Сада, изражава и заснован је на 

заједничкој сагласности воља, да се отпочну преговори о правима и/или 

обавезама у вези са потенцијалним стицањем „Cairnwell“-а, односно преносом 

удела у овом друштву између уговорних стрна, на начин што ће тај пренос бити 

извршен са друштва „INICIA“ (продавац) на друштво Raca (купац) предметних 

удела у циљном друштву. Тренутни власник 100% удела друштва „Cairnwell“, 

односно укупног регистрованог и уплаћеног капитала циљног друштва у новцу 

и правима, јесте мађарска компанија „INICIA“. Концентрација у виду стицања 

искључиве контроле од стране подносиоца пријаве над циљним друштвом, ће 

бити спроведена закључењем и реализацијом Уговора о преносу удела, након 

што сви битни елементи тог Уговора буду усаглашени између заинтересованих 

страна. Уговором о преносу удела, који ће претходно наведене стране 

закључити, друштво Raca ће постати једини члан друштва „Cairnwell“ са 100% 

удела у капиталу тог друштва. Као што је претходно констатовано, оба учесника 

концентрације имају исту претежну делатност, па се у конкретној ситуацији 

ради о хоризонталној концентрацији два учесника активна на истом 

релевантном тржишту. Намера подносиоца пријаве и стицаоца контроле над 

циљним друштвом, јесте да на овај начин повећа своје производне капацитете, 

те да омогући боље снабдевање тржишта одређеном структуром 

пољопривредних производа. 

 

За потребе дефинисања релевантног тржишта производа, подносилац 

пријаве пошао је од асортиманске структуре пољопривредне производње којом 

се бави како он, тако и друштво над којим ће успоставити контролу. У 

структури производње подносиоца пријаве, заступљено је између 6 и 7 

пољопривредних култура (током претходне 3 календарске године). Будући да је 

подносилац пријаве за сваку од ових година доставио преглед, како обима 

производње и продаје – у одговарајућим мерним јединицама, тако и вредности 

по свакој од посматраних пољопривредних култура, утврђено је да су 

суштински у асортиману производње друштва Raca значајна само 3 

пољопривредна артикла (кукуруз, пшеница, сунцокрет). Од свих осталих 

пољопривредних производа, које осим наведених узгаја подносилац пријаве (то 

су соја, јечам, уљана репица и шећерна репа) сваки од њих појединачно и сви 

заједно имају симболичну важност у укупним количинским и вредносним 

резултатима пословања овог друштва. И циљно друштво активно је у 

производњи кукуруза, пшенице и сунцокрета, али са вишеструко нижим како 

количинским, тако и вредносним резултатима, у односу на оне које у 

производњи ове структуре производа постиже подносилац пријаве. 
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У односу на претходно изнето, као релевантно тржиште производа за 

предметну пословну трансакцију, одређено је тржиште производње кукуруза, 

пшенице и сунцокрета на територији Републике Србије, која је дефинисана као 

релевантно географско тржиште за потребе ове концентрације. Опредељени су 

тржишни удели за сваку од три основне пољопривредне културе, које пре 

спровођења ове концентрације достиже подносилац пријаве, као и удели који ће 

по сваком поједином посматраном производу бити постигнути након 

спровођења предметне концентрације. Подаци о тржишним уделима друштва 

Raca на сваком од дефинисаних релевантних тржишта производње кукуруза, 

пшенице и сунцокрета, израчунати су компарирањем података који се односе на 

остварени обим производње ових производа на територији Републике Србије (а 

зашта су коришћени подаци Републичког Завода за статистику) и расположивих 

података који се односе на резултате које је подносилац пријаве остварио у 

производњи сваке од релевантних пољопривредних култура. Резултат овакве 

упоредне анализе, показује да на тржишту производње пшенице, подносилац 

пријаве има удео од 1,2549%, а да ће на истом тржишту, након спровођења 

концентрације тржишни удео износити 1,3725%. На релевантном тржишту 

производње кукуруза, подносила пријаве пре концентрације има удео од 

1,5172%, док ће након спровођења исте, он бити повећан на 1,5927%. Коначно, 

на релевантном тржишту производње сунцокрета, пре концентрације друштво 

Raca има удео од 3,1648%, док ће након концентрације тај удео износити 

3,3787%. Разлика тренутних тржишних удела подносиоца пријаве, на сваком од 

анализираних релевантних тржишта производа и удела које ће то друштво 

имати после спровођења концентрације, заправо показује тржишне уделе које на 

сваком од ових тржишта достиже циљно друштво. Они су исказани у 

промилима и за посматране пољопривредне културе када је о друштву 

„Cairnwell“ реч, ти удели износе: 0,1176% (пшеница), 0,0755% (кукуруз) и 

0,2139% (сунцокрет). 

 

Основни мотив за спровођење пријављене концентрације, са становишта 

подносиоца пријаве, састоји се у укрупњивању активног пољопривредног 

земљишта. Према подацима достављеним Комисији, а који се односе на 

капацитет земљишних површина са којима располажу подносилац пријаве и 

циљно друштво, утврђено је да прво од ових друштава поседује око 891 хектар 

пољопривредног земљишта, док је циљно друштво власник значајно већег 

земљишног поседа – од око 1.455 хектара пољопривредног земљишта. 

Успостављањем контроле над циљним друштвом, Raca ће управљати већом 

земљишном површином, што индикује боље експлоатационе резултате, 

ефикаснију употребу ресурса, и бољу тржишну позицију у виду могућности за 

снабдевање купаца већом количином релевантних производа. Реалне су 

претпоставке да, преузимање циљног друштва од стране подносиоца пријаве, 

доведе до позитивних ефеката на тржишту релевантних пољопривредних 

култура. Укрупњавање пољопривредног земљишта од стране подносиоца 

пријаве највероватније ће довести до ефеката економије обима, односно 

повећања производне ефикасности. Смањење, односно опадање просечних 

фиксних трошкова, до чега може доћи реализацијом предметне пословне 

трансакције, „отвориће“ простор за снижавање цена производа у будућем 

периоду. Ефекат ове концентрације највероватније ће се исказати у већем 

степену искоришћености капацитета, као и повећању како количине, тако и 
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квалитета понуде. Коначно, Комисија сматра да реализовање пријављене 

концентрације заправо значи и могућност за већи обим производње 

појединачног произвођача. То је ситуација која по правилу, како за друштво, 

тако и за његове чланове у функцији купаца, односно потрошача, преставља 

повољну развојну опцију, како у погледу квалитета, тако и квантитета 

производа и њихових цена. 

 

На основу свих битних чињеница утврђених у предметном поступку, 

Комисија констатује да предложена трансакција неће произвести никакве, 

непосредне или посредне, краткорочне или дугорочне негативне ефекте на 

релевантном тржишту Републике Србије. Због тога се, у конкретном случају 

ради о дозвољеној концентрацији у смислу члана 19. Закона, па је одлучено као 

у диспозитиву. 

 

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 достављања решења. 

  

 

П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

 

                Иван Угрин, члан Савета   

 

 


