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Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о 

заштити конкуренцијe („Службени гласник РС“ број 51/09 и 95/13) и члана 2. став 1. 

тачка 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2011), одлучујући по пријави 

концентрације бр. 6/0-02-335/2014 коју је у име клијента - друштва за производњу 

хлеба и пецива „ДОН ДОН" д.о.о. из Београда са седиштем на адреси Булевар Зорана 

Ђинђића 144Б, поднео законски заступник, директор Алеш Мозетич  ул. Михајла 

Аврамовића 32б Београд, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту до које 

долази стицањем већинског власништва од стране друштва «ДОН ДОН» д.о.о. из 

Београда са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 144Б, матични број 20383399, 

над привредним друштвом за производњу и промет пекарских производа «Житопек» 

ад. из Ниша са седиштем на адреси Димитрија Туцовића 51, матични број 07204124, 

куповином укупно 50,72267% акција од акционара друштва «Житопек» и то: 24.96299% 

акција Привредног друштва за производњу и промет пекарских производа «КЛАС» 

д.о.о. из Београда;  24,97065 % акција Привредног друштва «SAMLY» Ltd. са Кипра, и 

0,78903 % акција физичког лица Петровић Ивана из Ниша. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве благовремено и у целости извршио уплату 

износа од 2.887.250,90 (двамилионаосамстотинаoсамдесетседамхиљададвестотине 

педесет и 90/100) динара, и то тако што је уплаћен износ од 1.349.154,50 

(милионтристотинечетрдесетдеветхиљадастопедесетчетири и 50/100) динара као и 

износ од 1.538.096,40 (милионпетстотинатридесетосамхиљададеведесетшест и 40/100) 

динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције бр. 840-0000000880668-16, отворен 

код Управе за трезор, Министарствa финансија, с позивом на број 6/0-02-335/2014, што 

представља одговарајућу динарску противвредност прописане висине накнаде за 

издавање решења о одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. 

тач. 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 
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О б р а з л о ж е њ e 

 
 

Подносилац пријаве, законски заступник Алеш Мозетич, директор друштва «ДОН 

ДОН» д.о.о. из Београда, поднео је 23. 05. 2014. године Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија), пријаву концентрације (у даљем тексту: 

пријава). Прегледом поднете документације Комисија је утврдила да иста није потпуно 

усклађена са Уредбом о садржају и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“ бр.89/2009), те су се тек након извршене допуне дана 9.06. и 

20.06.2014, стекли услови за одлучивање Комисије у овој управној ствари, будући да је 

предметна пријава учињена потпуном. 

Друштво «ДОН ДОН» д.о.о. из Београда, ( у даљем тексту: ДОН ДОН или подносилац 

пријаве) активно је у области производње хлеба, свежег пецива, колача и сличних 

производа. Ово друштво нуди широк избор производа од брашна и пшенице, и осим 

Србије, пласира своје производе и на тржиштима Словеније, Хрватске, Босне и 

Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Албаније и Бугарске. Наиме, ради се о 

трочланом друштву, чији су чланови: Инвестициони фонд „KJK Fund II SICAV-SIF“ из 

Луксембурга, Привредно друштво Don Don – Metlika из Словеније, и „Realest“ д.о.о. из 

Словеније. 

 

Подносилац пријаве под својом контролом има три домаћа друштва. Прво од њих 

(„PDM“), је његово 100% зависно друштво. Као своју регистровану претежну делатност 

ово друштво има производњу млинских производа, а такође производи свеж хлеб, као и 

одређени асортиман  замрзнутих производа. Друго друштво под његовом контролом, у 

коме ДОН ДОН – Београд има 70,75% удела, јесте друштво „Добри пек“, које има исту 

претежну делатност, као и друштво „PDM“, а то је производња млинских производа. 

Последње зависно друштво подносиоца пријаве, јесте друштво „Житодон“ у коме 

сувласнички удео његовог контролора износи 75%, а претежна делатност му је 

производња млинских производа. „Житодон“ се такође бави велепродајом пшенице, 

непрерађеног дувана, семена, као и хране за животиње. Подносилац према 

достављеним подацима, имао је  на крају претходне пословне године 635 запослених. 

Подаци садржани у достављеном билансу успеха  показују да је ово друштво у 2013. 

години остварило укупан годишњи приход нешто већи од 4,2 милијарде динара, док је 

консолидовани приход овог друштва у који су укључени и приходи друштава која оно 

контролише, достигли више од 4,4 милијарде динара, што прерачунато по просечном 

паритетном односу динар/еуро на крају претходне године, износи нешто више од 38 

милиона еура. Производна делатност друштва ДОН ДОН (производња пекарских 

производа), обавља се преко 8 производних погона – јединица, које су осим на подручју 

Војводине, делимично размештене и у централном и јужном делу Републике Србије. 

Конкретно, ови производни погони, налазе се у Суботици, Зрењанину, Јакову, 

Пударцима, Краљеву, Врњачкој Бањи, Сврљигу и Лесковцу. Продајна делатност овог 

друштва (реч је о продаји сопствених производа), не садржи било какве малопродајне 

активности, односно читава трговинска делатност односи се на велепродају директним 

купцима. Дистрибуција укупног асортимана производа овог друштва, обавља се на 

дневном нивоу, или возилима друштва ДОН ДОН (74), или осталим возилима (135) која 

су у власништву неколико дистрибутера. Производи овог друштва се продају како 

великим трговинским ланцима (ВТЛ), тако и малим комерцијалним структурама 

(МКС). На основу података које је подносилац пријаве доставио Комисији, а односе се 

на 2012. и 2013. годину, види се да је у последњој од њих повећан значај купаца из 
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групе МКС (са 40,8% колико су ови купци учествовали у куповини производа ДОН 

ДОН-а у 2012. години, на 47,5% у 2013. години). Истовремено, у паду је заступљеност 

друге категорије купаца (ВТЛ), који су у 2013. години учествовали са 51,2% у укупној 

куповини производа ДОН ДОН-а, док је то учешће у претходној – 2012. години 

износило 57,8%. 

Циљно друштво ове трансакције - привредно друштво за производњу и промет 

пекарских производа »Житопек» ад из Ниша ( у даљем тексту: Житопек или циљно 

друштво), активно је у производњи хлеба, свежег пецива и колача. Ово друштво 

основано је 1947. године потписивањем уговора о удруживању пекарских радњи са 

територије Ниша. 

Циљно друштво које је на крају 2013.године имало 376 запослених, у тој пословној 

години оставрило је годишњни приход од близу 780 милиона динара, што представља 

вредност од око 6,8 милиона ЕУР.  

Приjaвљeнa кoнцeнтрaциja тичe сe стицaњa већинског власништва над друштвом 

Житопек, тако што ће од неколико акционара циљног друштва укључујући друштво 

Kлас, Петровић Ивана и друштво SAMLY са Кипра,  подносилац пријаве купити и 

пренети акције у власништво свог друштва. 

 

 Подносилац је у склопу достављене документације приложио све прописане податке, 

који се односе на приходе које је на светском тржишту реализовала група којој ово 

друштво припада, као и на приходе које је ова група остварила преко свог 

контролисаног друштва у Републици Србији, о чему је претходно било речи, а исти се 

налазе у документацији предмета. 

 

Комисији су од стране подносиоца пријаве, као правни основ предметне концентрације, 

односно акт њеног спровођења, достављене копије Меморандума о разумевању, који је 

8.05.2014.године потписао ДОН ДОН на страни купца, појединачно са сваким од лица – 

власника акција која су продавци тих акција. Ови документи показују вољу 

заинтересованих страна да спроведу предметну трансакцију, и потписана су укупно три 

оваква документа, између ДОН ДОН-а са једне стране и из сваког од претходно 

наведених акционара – продаваца са друге. Из садржаја ових докумената, Комисија је 

утврдила постојање сагласности воља партнера – учесника у овом правном послу да 

реализују предметну купопродају, и исти је од стране Комисије прихваћен као ваљан 

правни основ спровођења пријављене концентрације.  

Подносилац пријаве смaтрa дa сe као рeлeвaнтнo тржиштe зa приjaвљeну кoнцeнтрaциjу 

мoже дeфинисaти  тржиште пекарства и пекарских производа. Штo сe тичe гeoгрaфскoг 

тржиштa, учeсници смaтрajу дa сe oнo мoжe определити као нaциoнaлно пo свoм 

oбиму, тj. дa je рeч o тeритoриjи Рeпубликe Србиje. На овако дефинисаном тржишту, 

према подацима који су Комисији достављени од стране подносиоца пријаве,  тржишни 

удео друштва ДОН ДОН износи 6%, а Житопек има удео од 1%. Пoрeд друштва ДОН 

ДОН, значајнији учесници и главни конкуренти нa истом дефинисаном релевантном 

тржишту су, измeђу oстaлoг и Београдска пекарска индустрија са 2%, Исхрана 

Смедерево са 1%, Пекара АС Браћа Стаменковић из Гроцке са 1%, Пекара Панчево са 

1% тржишног удела. 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве само када је реч о релевантном 

тржишту производа. Када је у питању географско одређење овог тржишта Комисија је, 
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међутим имала у виду чињеницу да је тржиште пекарских производа високо 

сегментирано на велики број малих пекара, као и то да се највећи део продаје свежих 

пекарских производа може дистрибуирати у кругу до 100 км, како би они били свежи за 

потрошаче. Из тог разлога Комисија је за потребе овог управног поступка релевантно 

тржиште производа, у географском смислу дефинисала као локално тржиште, односно 

тржишта појединих градова. У конкретном случају ради се о територији града Ниша, на 

којој подносилац пријаве није пословно ни присутан ни активан, док је тржишни удео 

циљног друштва према подацима подносиоца пријаве  процењен  на 10-15%. 

Прeдлoжeнa трaнсaкциja прeдстaвљa инвeстициoну прилику обзиром да је циљно 

друштво пред стечајем и у великим губицима, а за само циљно друштво је то велики 

бенефит јер ће запослени имати редовне и сигурне зараде. Осим тога подносилац 

пријаве ће, свакако након реализације ове концентрације, бити у стању да организује  

дистрибуцију предметног асортимана производа до његових купаца по знатно нижим 

трошковима. Из свега овога произилази да ће пријављеном пословном овом 

трансакцијом пре свега највише користи имати сами потрошачи јер ће тржиште бити 

боље снабдевено у смислу већег избора артикала. 

Приликом доношења своје одлуке, Комисија је ценила чињеницу да између активности 

учесника ове концентрације на претходно географски дефинисаном релевантном 

тржишту производа ( територија града Ниша), нема преклапања због чега је закључено 

да  на њему ова пословна трансакција неће створити никакве, а пре свега забрињавајуће 

последице. 

 

 Комисија је закључила да ова трансакција не изазива никакву забринутост нити 

потенцијалне проблеме у односу на њене последичне конкурентске ефекте. 

 

Становиште је Комисије да одобравање спровођења предметне концентрације из 

претходно наведених разлога не доводи до спречавања, ограничавања  или нарушавања 

конкуренције на претходно дефинисаном релевантном тржишту, нити да би њено 

спровођење могло довести до стварања или јачања доминантног положаја њених  

учесника, па је закључено да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији 

у смислу члана 19. Закона, због чега 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. 

 

 

 

                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                                              Весна Јанковић 

 

 


