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  Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

          КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ                                                                                                 

       КОНКУРЕНЦИЈЕ 

     Број:  

         Датум: 19. август 2014. године  

            Б  е  о  г  р  а  д  
  

 

                                              

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

Закона о заштити конкуренције („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“ број 49/2011), 

одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-514/2014-1, коју 

је по приложеном пуномоћју поднео адвокат Вучковић Бојан, из "Karanović & 

Nikolić" OAD, ул. Ресавска бр. 23, Београд, у име друштва "Dijamant – Agrar" d.o.o., 

регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним 

бројем 08626553, са регистрованим седиштем на адреси Темишварски друм бр. 14, 

Зрењанин, Република Србија, дана 19. августа 2014. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација између привредног  

друштва "Dijamant – Agrar" d.o.o. са регистрованим седиштем на адреси 

Темишварски друм бр. 14, Зрењанин, Република Србија, које је регистровано у 

Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 08626553 

и "Zemljoradničke zadruge 4 Oktobar Banatski Dvor", са седиштем у Банатском Двору 

– Житиште, ул. Каштел бр. 1, која је регистрована у Агенцији за привредне 

регистре Републике Србије под матичним бројем 08698660, која настаје на основу 

закупa пољопривредног земљишта "Zemljoradničke zadruge 4 Oktobar Banatski 

Dvor" од стране друштва "Dijamant – Agrar" a.d., чиме ће друштво "Dijamant – 

Agrar" a.d. стећи непосредну контролу над закупљеним пољопривредним 

земљиштем које је у власништву "Zemljoradničke zadruge 4 Oktobar Banatski Dvor". 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у прописаном 

року извршио уплату износа од 2.915.375,00 (двамилионадеветстотинапетнаест 

хиљадатристотинеседамдесетпет и 00/100) динара на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике 

Србије, с позивом на број 6/0-02-514/2014-1, што представља износ прописане 
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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. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Домаће друштво "Dijamant – Agrar" d.o.o. (у даљем тексту: Dijamant – Agrar 

или подносилац пријаве) поднело је 28. јула 2014. године Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија), преко пуномоћника, Вучковић Бојана, из 

"Karanović & Nikolić" OAD, ул. Ресавска бр. 23, Београд, пријаву концентрације 

број 6/0-02-514/2014-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је исту 

допунио поднеском број 6/0-02-498/2014-3 од 02. августа 2014. године.  На основу 

увида у достављену предметну документацију, Комисија је констатовала да је 

пријава уређена у складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације ("Сл. гласник РС" бр. 89/2009). 

 

Друштво Dijamant – Agrar из Зрењанина, основано је као друштво са 

ограниченом одговорношћу од стране друштва "Dijamant Зрењанин", ДД 

"Стајићево-Стајићево", ПП "Братство Зрењанин", дана 4. марта 1996. године у 

циљу унапређења пољопривредне производње и стицања основе за обезбеђење 

квалитетних сировина за прерађивачку индустрију. У јануару и марту 1999. године 

извршено је значаjно повећање капитала по основу припајања ПП "Братство - 

Зрењанин", ДД "Стајићево – Стајићево", ПП "Ливаде – Стајићево", ПП "Аеродром 

– Зрењанин", ПП "Елемир – Елемир" и ПП "Расадник – Зрењанин", а у новембру 

2000. године друштву је припојен ПД "Планта Футог". Скупштина друштва је 2001. 

године донела је одлуку о организовању акционарског друштва "Dijamant – Agrar" 

a.d. Зрењанин. Одлуком трговинског суда у Зрењанину, 2007. године покренут је 

стечајни поступак над друштвом, који је обустављен 2010. године након 

реализaције Плана реорганизације. Претежна делатност подносиоца пријаве је 

ратарска производња – гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака 

(шифра делатности: 0119) коју друштво обавља на 4.500 хектара пољопривредног 

земљишта и следећим производним центрима: ПЦ "Братство", ПЦ "Стајићево", ПЦ 

"Расадник" и ПЦ "Планта". Једини члан Dijamant – Agrarа јесте друштво "Dijamant" 

a.d. (у даљем тексту: Dijamant), са седиштем на адреси Темишварски друм бр. 14, 

Зрењанин, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике 

Србије под матичним бројем 08000344 и чија је претежна делатност производња 

уља и масти (шифра претежне делатности: 1041).  

 

Друштво Dijamant је под контролом хрватског концерна "Agrokor" d.d. (у 

даљем тексту: Agrokor), који је регистрован у Судском регистру за трговачка 

друштва Републике Хрватске под матичним бројем 080020970 са седиштем у 

Загребу, ул. Трг Дражена Петровића бр. 23, Република Хрватска. Холдинг 

компанија Agrokor поседује 110. 493 акција, односно 40,55012% удела у акцијском 

капиталу друштва Dijamant. Значајан удео у акцијском капиталу друштва Dijamant 

поседује и друштво "South East EI Fund" (32,52876%), које се такође налази под 

контролом Agrokorа.  
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Компанија Agrokor, која је једна од највећих у југоисточној Европи, 

запошљава око 35000 радника и присутна је у низу земаља региона, укључујући 

Хрватску, Босну и Хецеговину, Црну Гору и Мађарску. Примарна делатност 

друштава у оквиру концерна су производња и дистрибуција хране и пића и 

малопродаја робе широке потрошње. Agrokor је присутан на тржишту Републике 

Србије преко већег броја својих зависних компанија од којих су најпознатије IDEA 

d.o.o.,  Frikom a.d, Dijamant a.d., Jamnica d.o.o. и др. Такође, у јуну 2014. године, 

дошло је до реализације купопродаје акција Mercatora, након чега је Agrokor постао 

власник 53,12% акција Mercatora. 

 

На основу претходно наведеног (власничке структуре и управљачких права 

компаније Agrokor у својим зависним друштвима Dijamant – Agrar и Dijamant) 

предметна концентрација се осим начина на који је квалификована у диспозитиву 

решења, може оценити и као стицање посредне контроле од стране компаније 

Agrokor над пољопривредним земљиштем "Zemljoradničke zadruge 4 Oktobar 

Banatski Dvor", преко наведеног домаћег друштва које се сматра чланом Agrokor 

групе и под његовом је контролом на претходно описан начин. 

 

Укупан приход који је Agrokor остварио на светском тржишту у 2013. 

години,  вишеструко је већи од износа прихода који прописују одредбе Закона о 

заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон), као услова за постојање обавезе 

пријаве концентрације Комисији. Такође, и са укупним приходом који је Agrokor 

остварио у 2013. години на тржишту Републике Србије, премашен је износ прихода 

прописан Законом при чијем достизању постоји обавеза пријаве концентрације 

Комисији.  

 

"Zemljoradničkа zadrugа 4 Oktobar Banatski Dvor" (у даљем тексту: Задруга 

или закуподавац), је земљорадничка задруга из Банатског Двора, општина 

Житиште, која је  основана 1998. године. Основна делатност Задруге је гајење жита 

(осим пиринча), легуминоза (махунарки) и уљарица (шифра делатности: 0111). 

Задруга је тренутно у власништву одређеног броја индивидуланих задругара. 

Земљиште које се даје у закуп је у потпуности у задружној својини и ниједан његов 

део није у државном власништву. Укупни приход у 2013. години од око 80 хиљада 

динара, Задруга је остварила са једним запосленим радником.  

 

Као правни основ предметне концентрације подносилац пријаве је Комисији 

доставио закључени Уговор о закупу пољопривредног земљишта између друштва 

Dijamant – Agrar (закупац) и Zemljoradničkе zadrugе 4 Oktobar Banatski Dvor 

(закуподавац) од 15. јула 2014. године. Предметним Уговором је дефинисано да 

закупац узима, а закуподавац даје у закуп пољопривредно земљиште у К.О. 

Банатски Двор у површини од [...]
1
. Уговором је предвиђено да током три наредне 

године, закупац користи предмет закупа за производњу једногодишњих усева 

(пшенице, кукуруза, сунцокрета), након чега је дужан да закуподавцу врати 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у 

распону који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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експлоатационе могућности над предметним пољопривредним земљиштем. 

Комисија је достављен Уговор о закупу прихватила као валидан правни основ ове 

концентрације. 

 

Подносилац пријаве је продложио да се релевантно тржиште производа 

дефинише као тржиште производње (узгоја) јеногодишњих усева пшенице, 

кукуруза и сунцокрета у Републици Србији. Полазећи пре свега од пословног 

интереса и циља закупа садашњег и будућег контролора предметног 

пољопривредног земљишта, а то је производња једногодишњих усева како је и 

дефинисано Уговором о закупу, Комисија је прихватила на овај начин предложену 

дефиницију релевантног тржишта производа од стране подносиоца. Наиме, 

Уговором о закупу (члан 2.) јасно је предвиђено да ће се предмет закупа користити 

за сврху примарне пољопривредне производње и да закупац не може предмет 

закупа дати другоме у подзакуп без сагласности закуподавца (члан 6.).  

 

Подносилац пријаве је предложио да се као релевантно географско тржиште 

дефинише тржиште Републике Србије. Комисија је, имајући у виду одредбе 

предметног Уговора о закупу, прихватила овако предложено релевантно 

географско тржиште као исправно дефинисано. Извесно је да ће предметна 

концентрација у делу који се односи ратарску производњу (без обзира на врсту и 

површину засејаних усева), маргинално утицати на национално тржиште с обзиром 

на површину закупљеног пољопривредног земљишта, у односу на укупно обрадиво 

пољопривредно земљиште у Републици Србији, као дефинисаном релевантном 

географском тржишту. Такође, релевантни производи највећим делом намењени су 

прерађивачкој индустрији (уљаре и млинови) у оквиру зависних друштава 

компаније Agrokor која послују на територији Републике Србије. 

 

Друштво Dijamant – Agrar a.d. као потенцијални закупац предметног 

земљишта обавља пољопривредну делатност на око 4.500 хектара обрадиве 

површине, на основу чега је Комисија утврдила да би удео земљишта узетог у 

закуп био око 16% од укупног земљишног фонда на коме друштво закупац 

тренутно обавља своју активност, а што представља само цца 0,27% од укупно 

обрадивих површина на територији Војводине (цца 1,62 милиона хектара), односно 

око 0,1% од укупно обрадивог земљишта у Републици Србији. Ове чињенице 

опредељују закључак Комисије да ефекти закупа циљног земљишта не могу битно 

утицати на измењену тржишну позицију Dijamant – Agrarа a.d. у односу на 

позицију какву ово друштво има на дефинисаном релевантном тржишту пре 

потенцијалног спровођења концентрације, без обзира на врсту ратарске културе 

која би била засејана и њен просечни принос по хектару. Комисија оцењује да је 

основна карактеристика релевантног тржишта производа њена уситњеност, 

односно да је на тржишту присутан велики број пољопривредних произвођача са 

малим тржишним уделима, а који у агрегатном погледу чине чак око 93% укупне 

производње пшенице, кукуруза и сунцокрета. Највећи конкуренти на дефинисаном 

релевантном тржишту производа као што су Делта Аграр Београд, Матијевић 

Аграр Нови Сад и Алмекс Панчево, немају појединачни тржишни удео већи од /0-

5/%. 
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Са аспекта подносиоца пријаве циљ ове вертикалне концентрације јесте 

коришћење предметног земљишта за сврхе примарне пољопривредне производње. 

Конкретно, намера закупца јесте гајење пољопривредних усева, што ће омогућити 

закупцу веће ангажовање његових капацитета, а који се односе на пољопривредну 

механизацију, пратећу опрему, складишта, радну снагу, као и на прерађивачке 

капацитете друштава која послују у оквиру концерна Agrokor. Комисија констатује 

да се економијом обима (висок степен искоришћености капацитета) стварају реалне 

претпоставке за смањење производне цене по јединици производа, што за резултат 

може имати снижење или стабилност продајних цена, не само ратарских култура, 

већ и оних производа који као инпут садрже неке од њих.  

 

На основу целокупне документације достављене уз пријаву, као и свих 

утврђених чињеница, закључено је да одобравање спровођења предметне 

концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања 

конкуренције на тржишту Републике Србије, или било ком његовом делу, а 

нарочито стварањем или јачањем доминантног положаја, односно да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је стога 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 

 

       

 

 


