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     Р е п у б л и к а   С р б и ј а      
  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
           КОНКУРЕНЦИЈЕ 
       Број: 6/0-02-329/2015-3 
 Датум: 15. мај 2015. 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 51/2009 и 95/2013 у 
даљем тексту: Закон) 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 број 6/0-02-329/2015-1, од 
16. априла 2015. године, коју су у име групе Матијевић заједнички поднела 
повезана друштва и то Предузеће за производњу и промет „Индустрија меса 
Матијевић“ д.о.о. из Новог Сада, регистровано при Агенцији за привредне регистре 
под матичним бројем 08588759, са седиштем у Новом Саду на адреси Руменачки 
пут бр. 86 преко законског заступника в.д. директора Бранке Грубор и друштво 
„МПЗ-Аграр“ д.о.о., регистровано при Агенцији за привредне регистре под 
матичним бројем 21027146, са седиштем у Новом Саду на адреси Руменачки пут 
бр. 86 преко законског заступника директора Жељка Радановића, дана 15. маја 
2015. године, доноси следеће  
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 
тржишту која настаје, стицањем искључиве контроле друштава која послују у 
оквиру Матијевић групе и то Предузећa за производњу и промет „Индустрија меса 
Матијевић“ д.о.о. из Новог Сада, са регистрованим седиштем на адреси ул. 
Руменички пут бр. 86, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре под 
матичним бројем 08588759, над привредним друштвом „Дијамант-Аграр“ д.о.о., са 
седиштем у Зрењанину, ул. Темишварски друм бр. 14, које је регистровано у 
Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08626553, као и стицањем 
искључиве контроле друштва „МПЗ-Аграр“ д.о.о. из Новог Сада, са регистрованим 
седиштем на адреси ул. Руменички пут бр. 86, које је регистровано у Агенцији за 
привредне регистре под матичним бројем 21027146, над друштвом „Глогоњ-Аграр“ 
д.о.о. из Београда, са регистрованим седиштем на адреси Зрењанински пут бб, које 
је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 21094706. 
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II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве и стицаоци контроле у 
предметној концентрацији, у предвиђеном року извршили уплату накнаде за 
издавање акта Комисије о одобрењу спровођења концентрације у скраћеном 
поступку у износу од 3.003.500,00 (тримилионатрихиљадепетстотина) динара на 
рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор, број 840-
880668-16 са позивом на број 6/0-02-329/2015-1, 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. 

 
 

Образложење 
 
 

У предметном управном поступку, Предузеће за производњу и промет 
„Индустрија меса Матијевић“ д.о.о. из Новог Сада (у даљем тексту: ИМ Матијевић) 
и друштво „МПЗ-Аграр“ д.о.о. из Новог Сада (у даљем тексту: МПЗ-Аграр) која 
послују у оквиру групе Матијевић, заједнички су 16. априла 2015. године поднели 
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) преко законских 
заступника-директора Бранке Грубор (за ИМ Матијевић) и Жељка Радановића, (за 
МПЗ-Аграр) пријаву концентрације (у даљем тексту: пријава) заведену под бројем 
6/0-02-329/2015-1. Приликом анализе и обраде достављене пријаве, Комисија је 
утврдила да је иста у погледу свог садржаја и начина подношења у потпуности 
усаглашена са прописом који уређује ово питање. Подносиоци пријаве су у 
прописаном року и у целости уплатили износ накнаде за издавање акта Комисији, 
што је констатовано у ставу II диспозитива. 

Предузеће Матијевић са препознатљивим предметом пословања основано је 
1994. године, а почетак пословања везује се за 1991. годину и занатско трговачку 
радњу „МИМ“. Друштво се од оснивања примарно бавило производњом меса и 
месних прерађевина, а од 2001. године проширило је област делатности и почело да 
се бави производњом биљних култура и сточарском производњом. Ово друштво 
данас успешно послује у оквиру 70 привредних друштава као повезаних правних 
лица. Претежна регистрована делатност друштва ИМ Матијевић је прерада и 
конзервисање меса (шифра делатности:1011). Оснивачи и власници друштва су 
физичка лица-чланови породице Матијевић и то Петар Матијевић са сувласничким 
уделом од 70% и Зора Матијевић са сувласничким уделом од 30%, што је утврђено 
увидом у званични документ (Вјенчани лист). Друштво данас запошљава преко 
1500 радника, од којих је већина запослена у 128 малопродајних објеката широм 
Републике Србије, од Ниша до Суботице. Под контролом овог предузећа налази се 
већи број друштава која се баве различитим пословним активностима као што су 
пољопривреда, угоститељство и трговина. Поред тога, нека од зависних друштва 
баве се рачуноводственим, књиговодственим и ревизорским пословима, затим 
пословима везаним за непокретности, штампарско-графичку делатност као и 
рециклажни програм.  

У оквиру компаније Матијевић посебна пажња се поклања друштвима у 
којима је заокружен производни систем тзв. „од њиве до трпезе“ На основу 
достављене документације утврђено је да је највећи број зависних друштава 
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регистрован за обављање послова „гајење жита и других усева и засада“. Узгој 
ових усева, често се може комбиновати са гајењем других култура као што су 
пшеница, раж, просо, јечам, овас, кукуруз, као и гајење легуминозног поврћа 
грашка, пасуља, боба, сочива и гајење уљарица сунцокрета, кикирикија, соје, уљане 
репице, сусама, слачице, лана, рицинуса. Производња је организована на савремен 
начин уз примену агротехничких мера и модерне механизације у пољопривреди.  

Индустрија меса Матијевић просечно дневно произведе и припреми око 180 
тона готових производа и свих врста свежег меса, од чега се 95% реализује кроз 
савремено опремљене сопствене малопродајне објекте, а преосталих 5% купцима 
кроз велепродају. Комплетна производња организована је на једном месту и обавља 
се у новоизграђеном производно-складишном објекту са најсавременијом опремом 
која се користи у производњи и преради меса и месних прерађевина. Производни 
погони садрже линије за крупну стоку, линије за живину, линије за пандловања 
која по свом капацитету и производном процесу прати наведене линије. 
Магацински простор у потпуности задовољава потребе за квалитетним 
складиштењем сировина, репроматеријала, полупроизвода и готових производа 
предузећа. Савремени малопродајни објекти, специјализовани су за промет хране, 
пре свега меса и месних прерађевина и размештени су широм Републике Србије.  

Поред основне делатности производње и прераде меса друштво Матијевић 
има добро организоване и пратеће делатности које су организоване преко 
одговарајућих служби као што су служба транспорта, штампарија и одржавање. 

Друштво над којим ИМ „Матијевић“ успоставља контролу јесте привредно 
друштво „Дијамант-Аграр за гајење жита, воћних садница и узгој животиња“ д.о.о. 
из Зрењанина (у даљем тексту: Дијамант-Аграр или циљно друштво). Ово домаће 
друштво основано је 1996. године, а претежна делатност је гајење осталих 
једногодишњих и двогодишњих биљака (шифра делатности: 0119). Друштво 
Дијамант-Аграр Зрењанин је под искључивом контролом Акционарског друштва за 
производњу уља, масти и маргарина „Дијамант“ из Зрењанина које је зависно 
друштво „Агрокор“ ДД Загреб, Република Хрватска.  

Други учесник на страни стицаоца контроле је друштво „МПЗ-Аграр“ д.о.о. 
из Новог Сада. Ово друштво је основано 2014. године као двочлано, а оснивачи и 
власници су физичка лица-чланови породице Матијевић и то Петар Матијевић са 
70% удела и Зора Матијевић са 30% удела. Претежна делатност друштва је гајење 
жита (осим пиринча), легуминозе и уљарица (шифра делатности: 0111).  

У предметној пословној трансакцији друштво „МПЗ-Аграр“ из Новог Сада 
успоставља контролу над друштвом „Глогоњ-Аграр“ д.о.о. из Београда (у даљем 
тексту: Глогоњ-Аграр или циљно друштво). Друштво Глогоњ-Аграр је основано 
2015. године, а претежна делатност је мешовита пољопривредна производња 
(шифра делатности: 0150). Оснивач и једини власник овог друштва је Индустрија 
смрзнуте хране „Фриком“ д.о.о. Београд, које је под контролом хрватског друштва 
„Агрокор“ДД Загреб.  

У склопу развојних планова компаније, као и обједињавања процеса 
производње ИМ Матијевић и са њим повезано друштво МПЗ-Аграр, заједнички су 
поднели пријаву ради преузимање друштва „Дијамант-Аграр“д.о.о. и друштва 
„Глогоњ-Аграр“ д.о.о. од којих је прво у власништву акционарског друштва 
„Дијамант“ Зрењанин, док је друго циљно друштво у власништву друштва 
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„Фриком“ д.о.о. Београд. Оба тренутна власника два наведена циљна друштва 
(Дијамант А.Д. и Фриком д.о.о.), као свог крајњег власника имају хрватско 
друштво „Агрокор“ Д.Д. матични број 080020970 из Загреба. Према томе у 
наведеној пословној трансакцији ИМ Матијевић намерава да купи 100% удела 
привредног друштва „Дијамант-Аграр“ д.о.о. Зрењанин, матични број 08626553, а 
са њим повезано друштво односно његово контролисано друштво МПЗ-Аграр 
намерава да купи 100% удео привредног друштва „Глогоњ-Аграр“ д.о.о. Београд, 
матични број 21094706. Наведена пословна трансакција биће реализована под 
условима и у складу одредбама уговора о купопродаји, који ће бити закључен 
између уговорних страна у року од 30 дана од дана потписивања Писма о 
намерама, односно по добијању решења Комисије којим се одобрава концентрација 
учесника на тржишту по поднетој пријави концентрације.  

Предмет купопродаје између ИМ Матијевић као купца, и Дијамант АД као 
продавца, односи се на удео од 100% уписаног и унетог капитала Дијамант-Аграр 
д.о.о. Зрењанин. 

Предмет купопродаје између МПЗ-Аграр као купца и Фриком д.о.о. као 
продавца, односи се на удео од 100% уписаног, уплаћеног и унетог капитала 
Глогоњ-Аграр д.о.о. Београд. Уписани и унети капитал привредног друштва 
Глогоњ-Аграр д.о.о. Београд на дан 31. марта 2015. године је унет у стварима и 
правима и то као: право својине на пољопривредном земљишту укупне површине 
513 ha 59 а 44 m², уписано у лист непокретности број 1552 КО Глогоњ; право 
својине на грађевинским објектима, уписано у лист непокретности број 2353 
Глогоњ и право својине на покретним стварима-постројења и опрема. 

Подносиоци пријаве као акт о концентрацији Комисији су доставили Писмо 
о намерама, заведено под бројем 730, које су 14. априла 2015. године, потписале 
стране заинтересоване за спровођење предметне купопродајне трансакције. У 
конкретном случају, на страни продавца су наведени претходни власници и то 
„Дијамант“ АД у друштву „Дијамант-Аграр“ и „Фириком“ д.о.о. у друштву 
„Глогоњ-Аграр“, сви под контролом „Агрокор“ДД Загреб, док се са друге стране у 
улози заинтересованог купца јављају ИМ „Матијевић“ и „МПЗ-Аграр“, друштва 
повезана у оквиру Матијевић групе, која су оба под контролом истих, претходно 
наведених физичких лица. Комисија је наведени документ прихватила као 
исправан акт спровођења ове концентрације, односно валидан правни основ на 
коме се заснива предложена концентрација. 

Описана трансакција квалификује се као стицање контроле од стране ИМ 
„Матијевић“ над пословањем друштва „Дијамант-Аграр“, односно, привредног 
друштва „МПЗ-Аграр“ над друштвом „Глогоњ-Аграр“, у складу са чланом 17. став 
1. тачка 2. Закона. Такође, у смислу члана 5. Закона, повезани учесници на 
тржишту сматрају се једним учесником на тржишту, а Комисија на основу укупне 
расположиве документације коришћене у овом поступку, оцењује да таква 
повезаност несумљиво постоји, и то како на страни подносиоца предметне пријаве 
и стицаоца контроле над циљним друштвима, која су у искључивом власништву 
породице Матијевић, тако и на страни циљних друштава која су оба у крајњем 
власништву и под контролом хрватског Агрокора. Стога се описана трансакција 
сматра једном концентрацијом. 
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На основу анализе свих елемената поднете пријаве и достављене 
документације, утврђено је да су подносиоци пријаве исправно поступили када су 
исту доставили Комисији, будући да су испуњене све законске претпоставке за то. 
Финансијски резултати пословања учесника ове концентрације, указују да су 
достигнути прагови из члана 61. Закона, при чијем испуњавању постоји обавеза 
пријаве концентрације Комисији, ради издавања одобрења за њено спровођење. 

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа и релевантног 
географског тржишта, подносиоци пријаве пошли су од основних делатности 
циљних друштава и географског тржишта на коме они обављају своје пословне 
активности. Овакав приступ, односно предлог подносиоца пријаве, Комисија је 
прихватила као исправан. 

Као релевантно тржиште производа подносилац пријаве, предложио је да се 
оно дефинише као тржиште производње ратарских производа (пшеница, кукуруз, 
соја, шећерна репа, сунцокрет), а као релевантно географско тржиште Република 
Србија. Ово из разлога што се стицалац контроле над циљним друштвом и само 
циљно друштво преклапају у области ратарске производње (у једном делу 
асортимана ове производње), будући да се стицалац контроле преко својих 
повезаних друштава сматра учесником на овом тржишту. Процене тржишног удела 
у производњи одређених ратарских култура извршене су на основу доступних 
података о укупној производњи референтних пољопривредних производа у 
Републици Србији у 2014. години (пшеница, кукуруз, шећерна репа, сунцокрет и 
соја) као и података о производњи истих производа које је постигао систем ИМ 
Матијевић (преко повезаних лица, односно друштава која су повезана са овом 
месном индустријом). На овај начин израчунат тржишни удео подносиоца пријаве 
у производњи одређених пољопривредних култура, за пшеницу износи (2,66%), за 
кукуруз (1,15%), за шећерну репу (10,14%), за сунцокрет (5,04%) и за соју (5,87%). 

Осим горе наведених података, Комисија је обавештена и о тржишном уделу 
које је циљно друштво – „Дијамант Аграр“ остварило у 2014. години на овом 
тржишту. На основу упоредних показатеља везаних за укупан принос на тржишту 
Републике Србије, закључено је да су удели циљног друштва у производњи 
пољопривредних култура веома мали (за све наведене категорије су испод 1%), и 
као такви имају незнатан утицај на оснажење тржишне позиције ИМ Матијевић. 
Треба напоменути да је друго циљно друштво „Глогоњ-Аграр“ основано 2015. 
године. 

Главни тржишни конкуренти привредног друштва које је предмет куповине, 
су предузећа и пољопривредна газдинства која се баве пољопривредном 
производњом. Према подацима РЗС на тржишту примарне пољопривредне 
прехрамбене производње у Републици Србији има око 800 предузећа и 
пољопривредних задруга, док према истом извору број пољопривредних 
газдинстава која се баве производњом основних пољопривредних производа 
износи преко 500 хиљада. У Републици Србији се још увек преко 50% основних 
пољопривредних култура произведе на индивидуалним газдинствима, не 
рачунајући индустријско биље, где уситњена газдинства нису доминантни 
произвођачи. Ту свакако предњачи неколико великих пословних система, а међу 
најзначајнијим конкурентима у производњи основних пољопривредних производа 
су Viktoria Group, MK Group и Делта Аграр. Наведени пословни системи се баве 
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комплетном пољопривредном производњом и послују на најсавременији начин са 
највећим производним капацитетима за производњу најважнијих пољопривредних 
производа. Подносилац пријаве доставио је бројне показатеље о производним 
капацитетима, финалним производима и пласману робе на националном тржишту, 
који су саставни део пријаве и налазе се у списима предмета.  

Наведеном трансакцијом Матијевић група не врши проширивање свог 
портфолија, будући да је преко једног броја својих зависних друштава већ 
укључена у област биљне производње (пшенице, кукуруза, соје, шећерне репе, 
сунцокрета), а исти асортиман производа чини оквир пословне активности циљних 
друштава. Подносиоци пријаве имају намеру да спровођењем предметне 
трансакције и преузимањем друштава Дијамант-Аграр и Глогоњ-Аграр, додатно 
унапреде и побољшају пословну политику друштва Матијевић и зависних друштва 
у овој делатности у циљу повећања обима производње ратарских производа.  

Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете су у обзир све 
законом дефинисане околности које су релевантне за утврђивање дозвољености 
концентрације, на основу чега је оцењено да се у конкретном случају ради о 
дозвољеној концентрацији, будући да њеним спровођењем не долази до значајног 
ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренције, пре свега стварањем или 
јачањем доминантног положаја учесника ове концентрације, па је одлучено као у 
диспозитиву. 

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. и члана 80. Закона, 
као и члан 2. став 1 тачка 6. Тарифника о висини накнаде за послове из 
надлежности Комисије, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији 
и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи 
години у којој је концентрација пријављена. 

 
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. 
 
 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
  

Доц. др Милоје Обрадовић 
 


