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Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број. 6/0-02-19/2014-8
Веза број: 6/0-02-825/2013-1
Датум: 12. фебруар 2014. године
Б е о г р а д
На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/09 и 95/13, 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), 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. 1/0-06-72/2014-1 од 22. јануара 2014. године, одлучујући
по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-19/2014 (веза број: 6/0-02825/2013-1), од 17. децембра 2013. године, коју је у име привредног друштва
Ветеринарски Завод Суботица АД Суботица – Производња хране за животиње,
фармацеутских препарата пестицида и средстава за ДДД Суботица, са седиштем на
адреси Београдски пут 123, Суботица, са регистарским бројем 08048908, по
приложеном пуномоћју поднела Горана Антић, из Београда, ул. Доситејева бр. 22,
дана 12. фебруара 2014. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва
„Ветеринарски Завод Суботица АД Суботица – Производња хране за животиње,
фармацеутских препарата пестицида и средстава за ДДД“ Суботица, са седиштем
на адреси Београдски пут 123, Суботица, са регистарским бројем 08048908, над
привредним друштвом „Суперпротеин“ ад Зрењанин са регистрованим седиштем
на адреси Панчевачка улица бр. 70, Зрењанин, са регистарским бројем 08001952, до
чега долази на основу уговорног стицања целокупне покретне и непокретне
имовине овог друштва која се састоји од опреме, непокретне имовине, права
интелектуалне својине и документације, од тренутних власника.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 17. јануара 2014. године
извршио уплату дела накнаде за издавање акта Комисије у износа од 1.222.544,10
(милиондвестотинедвадесетдвехиљадепетсточетрдесетчетири и 10/100) динара, а 5.
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фебруара 2014. године извршио је уплату преосталог дела накнаде у износу од
1.673.022,25 (милионшестстотинаседамдесеттрихиљадедвадесетдва и 25/100)
динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор,
Министарства Финансија, с позивом на број 6/0-02-19/2014-1, што укупно износи
2.895.566,35 (двамилионаосамстотинадеведесетпетхиљадапетстотинашездесетшест
и 35/100) динара и 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.
Образложење
Привредно друштво „Ветеринарски Завод Суботица АД Суботица –
Производња хране за животиње, фармацеутских препарата пестицида и средстава
за ДДД“ Суботица, са седиштем у Суботици, (у даљем тексту: Ветеринарски Завод
Суботица или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције
(у даљем тексту: Комисија) 17. децембра 2013. године преко пуномоћника, Горане
Антић из Београда, пријаву концентрације број 6/0-02-825/2013-1 (у даљем тексту:
пријава). Приликом прегледа и обраде достављене документације Комисија је
утврдила да је достављена пријава у погледу свог садржаја и начина подношења у
потпуности усаглашена са прописом који уређује ово питање. Подносилац пријаве
је у целости уплатио износ накнаде за издавање акта Комисији, што је
констатовано у ставу II диспозитива.
Поступајући по Опомени Комисије за уплату накнаде за издавање акта
Комисије од 8. јануара 2014. године, подносилац пријаве дописом број 6/0-0219/2014-2 од 14. јануара 2014. године, веза број 6/0-02-825/2013-1 обавестио је
Комисију да је извршио обавезу у вези прописане висине накнаде у складу са
Тарифником о висини накнаде за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције, уз достављање доказа о извршеној уплати. Увидом у достављену
документацију, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве уплату накнаде
уместо у корист и на рачун Комисије, уплатио на рачун Буџета Републике Србије.
О наведеном пропусту Комисија је обавестила подносиоца пријаве, након чега је на
рачун Комисије, уплаћен део накнаде од 1.222.544,10 динара, што је потврђено
изводом бр. 3 Управе за трезор од 17. јануар 2014. године. Други део накнаде у
износу од 1.673.022,25 динара, уплаћен је 5. фебруара 2014. године и потврђен
изводом бр. 12 Управе за трезор. Укупно извршена уплата, износи 2.895.566,35
динара.
Ветеринарски завод Суботица основан је 1921. године под именом „Patria Завод за производњу серума Београд-Суботица“, a данашње име добио је 1952.
године. У досадашњем раду уз основни програм препарата за ветеринарску
медицину, Завод је педесетих година започео производњу дезифицијенаса из
програма пестицида, а од 1960. године почела је производња хране за животиње на
индустријски начин. Након више статусних и својинских промена које су уследиле у
протеклом периоду, данас Завод послује као акционарско друштво у склопу
пословног система „Victoria Group“, чији је део постао 2005. године. Удео „Victoria
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Group“ у власничкој структури Завода износи 52,83%. Компанију „Victoria Group“
чини десет чланица. које су међусобно стратешки повезане тако да заједно чине
један интегрисани систем и заједно дају најбоље резултате. У саставу групе су:
„Sojaprotein“ a.д., Бечеј , „Victoriaoil“ a.д., Шид, „Victoria Logistic“ дoo, Нови Сад,
„Fertil“ д.o.o., Бачка Паланка, „Veterinarski zavoд Subotica“ a.д., Суботица, „SP
Laboratorija“ a.д., Бечеј, „Luka Bačka Palanka“ д.o.o., Бачка Паланка, „Riboteks“ д.o.o.,
Љубовија, „Victoria Phosphate“ д.o.o., Босилеград и „Victoria Starch“ д.o.o. Зрењанин.
Овакав начин повезивања компанија представља уједно и кључ успеха,
раста и одрживог пословања на тржишту Републике Србије и региона. Од када је
Ветеринарски завод постао део Victoria Group-е, започео је велики инвестициони
циклус у оквиру кога је погон за производњу хране за кућне љубимце. Спроведена
је комплетна гасификација Завода, и отворене су фабрике за производњу
екструдиране хране за рибе и производњу чврстих и течних фармацеутских форми.
У Заводу је покренута производња API (Active Pharmaceutical Ingredient) тј.
сировина за фармацеутску индустрију које се, осим у ветерини, користе и у хуманој
фармацији. Захваљујући савременим начинима производње који су у складу са ISO
стандардима, као и HACCP и GMP сертификатима, Ветеринарски завод остварује
извоз и производе пласира на тржишта региона, Европске уније и Русије.
Подносилац пријаве има уделе у основном капиталу друштва „Activex“
d.o.o. из Суботице, које се бави трговином на велико осталом храном, укључујући и
рибу, љускаре и мекушце (са 77,25% учешћа), у „Ветеринарском центру Краљево“,
које се бави ветеринарском делатношћу (са 33% учешћа) и у друштву
„Живинарство промет“ д.о.о. из Суботице које се бави производњом месних
прерађевина (са 100% удела). У склопу пријаве достављени су бројни подаци и
информације које се односе на зависна друштва учесника концентрације.
Данас Ветеринарски завод Суботица представља најзаокруженији систем у
области ветерине у Републици Србији и једина је компанија која пружа комплетно
решење у сточарској производњи – од превентиве, преко исхране, до лечења
животиња.
Својом технологијом ова компанија обухвата производњу четири основна
сегмента:
- Производња хране за животиње - сточна храна, екструдирана храна за псе
„Dog & Style“, екструдирана храна за рибе „Soprofish“ и др;
- Производња хемофармацеутских препарата: течне и чврсте фармацеутске
форме;
- Производња биолошких препарата: вирусне и бактеријске вакцине и серуми;
- Производња и услуге из области дезинфекције, дезинсекције и дератизације
(ДДД).
У предложеној пословној трансакцији, подносилац пријаве куповином
целокупне непокретне и покретне имовине стиче контролу над друштвом
„Суперпротеин“ ад Зрењанин.
Акционарско друштво „Суперпротеин“ (у даљем тексту: Суперпротеин или
циљно друштво) је компанија која је основана 1964. године под именом ФСХ
(Фабрика Сточне Хране) у оквиру пољопривредног комбината „Серво Михаљ“, а
од 1990 године послује под садашњим именом. Циљно друштво послује као
акционарско друштво, а већинско власништво у њему на основу поседовања 93%
удела у укупном капиталу овог друштва има Акционарско друштво Magnavita
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Holding друштво за производњу, трговину и услуге Зрењанин, чији је крајњи
власник Adriatic fund B.V. из Холандије. Кључни акционар циљног друштва је и
вршилац контроле над њим.
На почетку пословања циљно друштво бавило се производњом сточне
хране, а касније је у његовом саставу основана посебна фабрика за производњу
протеинских хранива. Од 2003. године, Суперпротеин постаје власник и фарме
свиња у Сечњу, инсталисаног капацитета око 24.000. товљеника годишње. Према
наводима овлашћеног лица учесника концентрације о зависним правним лицима,
циљно друштво има уделе у основном капиталу у ДОО Сусфарма за узгој свиња
Зрењанин – у ликвидацији (100% учешћа) и друштву „Agrobiznis sistem +“ за
производњу и трговину, Никшић (100% учешћа), с тим да друштво у Црној Гори не
обавља основну делатност.
Као акт о концентрацији, односно правни основ за спровођење ове пословне
трансакције, подносилац пријаве доставио је Оквирни уговор о куповини пословне
целине закључен 12. децембра 2013. године, између А.Д. Суперпротеин Зрењанин
као Продавца и Ветеринарског завода А.Д. Суботица као Купца. Наведеним
уговором дефинисан је пословни однос према коме Продавац жели да прода, а
Купац да купи целокупну имовину Продавца, која се састоји од Опреме,
Непокретне имовине, Права интелектуалне својине и Документације. Уговорне
стране су сагласне, да се за реализацију пословне трансакције, на дан преноса
морају испунити одређени услови, као што су одлука Скупштине Продавца којом
се даје сагласност за закључење овог Уговора, сагласност Инвестиционог одбора
Adriatic Fonda за спровођење трансакције у складу са Уговором, као и сагласност
одговарајућег органа Купца за закључење овог Уговора. Достављени Уговор
Комисија је прихватила као релевантан документ који представља акт о
концентрацији, односно основ спровођења ове концентрације и на бази чије
реализације долази до стицања контроле подносиоца пријаве над циљним
друштвом у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.
Подносилац пријаве предложио је да се као релевантно тржиште производа
у предметној трансакцији дефинише као тржиште производње и продаје хране за
животиње, фармацеутски препарати, пестициди и средства за дезинфекцију,
дезинсекцију и дератизацију, а као релевантно географско тржиште предложио је
територију Републике Србије.
Према месту и начину продаје, релевантно тржиште производа подељено је
на продају фармама и тзв. комерцијалну продају. Код продаје робе фармама, роба
се директно испоручује фармама, а комерцијална продаја се остварује кроз
малопродају, пласирањем робе продавницама сточне хране или пољопривредним
апотекама. До прецизних података који се односе на продају робе на фармама
тешко је доћи, јер нема поузданих показатеља колико се хране троши, односно да
ли се храна купује или прави. На основу података о производњи сточне хране,
може се закључити да укупна продаја на тржишту сточне хране у Републици
Србији износи око 700-800.000 тона. То вероватно није индикатор укупне
потрошње, и реално је претпоставити да је количина потрошње знатно већа од
количине продате робе. На релевантном тржишту постоји велики број субјеката
(фарме, мини фарме, газдинства) који сами припремају храну за животиње.
Процена је да на тржишту Републике Србије постоји више од 500 произвођача
сточне хране различите величине и обима производње.
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Приликом сагледавања комерцијалног дела тржишта подносиоца пријаве
коришћени су одређени подаци и показатељи који су настали као резултат
истраживања тржишта сточне хране. Наиме, за потребе Ветеринарског завода у
августу 2013. године, Друштво за истраживање маркетинга и медиа „Ipsos Strategic
Marketing“ d.o.o. Beograd, спровело је истраживање тржишта на узорку од 150
продаваца и дошло до података о тржишном учешћу исказаном преко количинских
и финансијских показатеља. Према наведеном истраживању међу значајнијим
произвођачима сточне хране у Републици Србији су Фабрика сточне хране „Gebi“
из Чантавира, Фабрика сточне хране „Сто посто“ из Велике Плане, Фабрика сточне
хране „Јабука“ из Панчева, „Протеинка“ из Сомбора, Производња сточне хране
„Farm Commerc“ из Чантавира, Фабрика сточне хране „Hrana Produkt“ Салаш
Ноћајски, Фабрика сточне хране „Протеинка“ из Шапца, Ветеринарски завод у
Суботици, „Бечејка“ из Бечеја, Фабрика сточне хране „Nutriko“ из Врања,
Ветеринарски завод, из Земуна , друштво „Агро-Мил“ из Појата и др.
За наведена друштва која су уједно и конкуренти у предложеној пословној
трансакцији, подносилац пријаве доставо је податке о количинском и вредносном
учешћу на релевантном тржишту.
Према наводима Ветеринарског завода тржишни удео на релевантном
географском тржишту пре спровођења концентрације износио је око 10%, а након
реализоване трансакције износиће око 13% удела. Оваква тржишна позиција
учесника концентрације у односу на друге учеснике на тржишту, рангира
подносиоца пријаве у средњу групу произвођача наведених производа у Републици
Србији.
Узимајући у обзир присуство стварне и потенцијалне конкуренције, понуде
и тражње, хране за животиње, фармацеутске препарате, пестициде и средства за
дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију намеравана пословна трансакција неће
ни на који начин ограничити конкуренцију и неће имати негативне финансијске
последице у виду промене трошкова, цена и профита на тим тржиштима.
Комисија је овакав предлог дефинисања релевантног тржишта производа и
релевантног географског тржишта прихватила као исправан, јер реализацијом
пословне трансакције неће бити никаквих преклапања између страна, нити већег
пораста тржишног удела, а предложена трансакција неће довести до стварања или
јачања доминантног положаја, или на други начин утицати на конкуренцију на
тржишту Републике Србије или његовом значајном делу.
Подносилац пријаве као и већина произвођача, продају робе врши на два
начина – директном продајом купцу или продајом преко дистрибутера. Продаја
фармама је у највећем броју случајева директна продаја, а продаја малопродајним
објектима је организована преко мреже локалних дистрибутера којих тренутно има
21, са прецизно одређеним подручјем, који робу добијају под истим условима и
пласирају је у малопродају. Ветеринарски завод у оквиру својих производних
погона има два дисконта, а нема сопствену малопродајну мрежу. Дистрибуција
производа циљног друштва организована је по територијалном – регионалном
принципу и по величини купаца. Сви купци по величини су сврстани у 4
категорије: Купци – Малопродаја, С&М фарме (средње и мале фарме), велике
фарме и дистрибутивни центри. АД „Суперпротеин“ нема сопствене малопродајне
објекте, већ робу пласира купцима са малопродајним објектима.
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Реализацијом предложене концентрације подносилац пријаве очекује
повећање обима производње, повећање складишног простора као и смањење
зависних трошкова (транспортних трошкова). Све наведене техничке
карактеристике одразиће се на крајњу цену готовог производа, као и на квалитет
производа, јер ће Ветеринарски завод сировине производити сам за сопствене
потребе, односно за потребе друштава у оквиру исте групе, што указује да
предметна концентрација има и своја вертикална обележја, а тако ће моћи да
контролише и величину и структуру производње. Такође, производни погон у
Зрењанину ће омогућити производњу неколико нових производа које Ветеринарски
завод до сада није имао у портфолију, јер се такви производи нису могли
производити у погону у Суботици, што значи да аквизиција има и позитивне
асортиманске ефекте.
Комисија је приликом доношења одлуке по предметној пријави ценила
мотиве стицаоца контроле за спровођењем планиране пословне трансакције, при
чему је утврђено да је циљ подносиоца пријаве да успостављањем контроле над
циљним друштвом унапреди пословне активности овог друштва, као и да повећа
обим производње ратарских производа.
На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и
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
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