Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-451/2015-4
Датум: 24. јун 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 6/0-02-451/2015-1, од
3. јуна 2015. године, коју је у име привредног друштва „RAIFFEISEN AGRO“ d.o.o.
Београд, са седиштем у Београду на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 67,
регистрованом при Агенцији за привредне регистре Републике Србије под
матичним бројем 20405112, по приложеном пуномоћју поднела Маја Станковић
адвокат из адвокатске канцеларије „Wolf Theiss“, ПЦ Ушће, улица Булевар Михајла
Пупина бр. 6, Нови Београд, дана 24. јуна 2015. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје, стицањем искључиве контроле друштва „RAIFFEISEN
AGRO“ d.o.o. Београд, са седиштем у Београду на адреси Булевар Зорана Ђинђића
бр. 67, које је регистровано при Агенцији за привредне регистре под матичним
бројем 20405112, над имовином која се налази у власништву друштва „AGROMIN“
d.o.o. Rumenka, са седиштем на адреси Кисачки пут 3, Руменка, Нови Сад, које је
регистровано при Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08266247.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве и стицалац контроле у
предвиђеном року извршио уплату накнаде за издавање акта Комисије о одобрењу
спровођења концентрације у скраћеном поступку у износу од 3.010.937,50
(тримилионадесетхиљададеветстотинатридесетседам и 50/100) динара на рачун
Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор, број 840-88066816 са позивом на број 6/0-02-451/2015-1, 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.
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Образложење

Друштво „RAIFFEISEN AGRO“ d.o.o. из Београда (у даљем тексту: RA, или
подносилац пријаве), поднело је 3. јуна 2015. године Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија), пријаву концентрације (у даљем тексту:
пријава), која је поднета преко адвоката Маје Станковић из адвокатске канцеларије
„Wolf Theiss“, ПЦ Ушће, улица Булевар Михајла Пупина бр. 6, Нови Београд.
Допуном документације која је Комисији достављена 8. јуна 2015. године,
отклоњени су недостаци поднете пријаве, чиме су испуњени услови за поступање и
одлучивање у овом предмету у скраћеном поступку. Подносилац пријаве је
благовремено и у целости уплатио прописани износ накнаде за издавање акта
Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива.
Приликом подношења пријаве, на основу члана 45 Закона, постављен је и
захтев за заштитом одређених података и информација садржаних у предметној
пријави. Подносилац је при подношењу оваквог захтева, оценио да би њихово
објављивање и публиковање, могло нанети значајну штету учесницима
трансакције. Поводом поднетог захтева за заштиту података, Председник Комисије
одлучио је доношењем закључка бр. 6/0-02-451/2015-3 од 12. јуна 2015. године.
Друштво „RAIFFEISEN AGRO“ d.o.o. основано је 2008. године у складу са
законима Републике Србије, и регистровано за трговину на велико хемијским
производима (шифра делатности: 4675). Друштво RA је 100% зависно друштво
друштва „RWA INTERNATIONAL HOLDING“ GmbH из Аустрије, а које је зависно
друштво друштва „RWA“. Друштво „RWA“ је под заједничком контролом
друштава „BayWA“ из Немачке и „RWA Genossenschaft“ из Аустрије.
RWA је холдинг друштво групе друштава која се баве производњом хране,
трговином и услугама. RWA Група организована је и послује у секторима:
пољопривреде, техничке опреме, енергијe, грађевинског материјала, услуга
грађења и баштованства. Друштво RWA се бави дистрибуцијом пољопривредних
производа, сировина за пољопривредна добра и робом широке потрошње.
„BayWA“ је друштво за међународну трговину и услуге, које се бави
малопродајом и продајом на велико пољопривредних производа, као и робе широке
потрошње и обновљиве енергије. Делатност друштва BayWA груписан је у три
сегмента пословања: пољопривреда, грађевинарство и енергија. Акције друштва
BayWA су листиране на франкфуртској, минхенској и Xетра берзи, а ово друштво
није под контролом ниједног свог акционара.
„RWA Genossenschaft“ је пољопривредна задруга која делује као холдинг
друштво које није под контролом ниједног трећег лица.
У Републици Србији друштво RA је део пољопривредног сегмента RWA
Групе. Друштво RA основано је од стране RWA Групе са циљем да се прошири

2

локално, аустријско знање и искуство стечено на традиционалним тржиштима у
области пољопривреде на суседна тржишта, као и да се стекне знање и know-how
на тим тржиштима. Друштво RA, пољопривреднике на домаћем тржишту снабдева
са оперативним ресурсима, као што су семе, ђубрива, а уједно прикупља,
складишти и продаје произведени принос.
RWA Група поред друштва RA у Србији има и једно Представништво
„RWA RAIFFEISEN WARE AUSTRIA AKTIENGESELLSCHAFT“ NOVI SAD.
Наведено Представништво са седиштем у Новом Саду на адреси Футошка 1А/404,
регистровано је у АПР под матичним бројем 29011486, а претежна делатност су
остале услужне активности подршке пословању (шифра делатности: 8299). Према
наводима подносиоца пријаве, Представништво RWA тренутно није активно и
планира се брисање из АПР-а.
У предложеној пословној трансакцији друштво „AGROMIN“ d.o.o.
Rumenka, појављује се као продавац имовине. Друштво је од 1991. године присутно
у агробизнису, а данас представља једно од значајних друштава у региону које
послује у области производње и трговине семеном, ђубривом, пестицидима и
житарицама, а пружа и повезане услуге консалтинга и складиштења. Имовина која
представља предмет предложене трансакције, се састоји од приближно 17.456 м²
земљишта у Руменци, које чини катастарска парцела 47/4 и 3.013 м² суседне
катастарске парцеле 47/1, укључујући и све објекте и опрему која се налази на
адреси Кисачки пут 3, Руменка, Нови Сад. Тачан правни опис имовине биће
утврђен након потписивања Писма о намерама.
Циљна имовина представља скуп имовине и не поседује право гласа, акције
или друге хартије од вредности у било ком привредном друштву у Републици
Србији. Ова имовина се користи за производњу, складиштење и трговину семена,
ђубрива, пестицида и житарица. Поред тога, друштво Агромин пружа и
консултантске услуге у вези са оптималном употребом својих производа
пољопривредницима који се налазе у близини Циљне имовине у циљу постизања
максималних резултата жетве.
Подносилац пријаве као акт о концентрацији Комисији је доставио [...]1 У
конкретном случају, на страни продавца имовине је друштво „AGROMIN“ d.o.o.
Руменка, док се са друге стране у улози заинтересованог купца појављује друштво
„RAIFFEISEN AGRO“ d.o.o. из Београда. 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 искључиве контроле у
смислу члана 17. став 1. тачка 2 Закона. Наиме, друштво RA намерава да стекне
искључиву контролу над Циљном имовином куповином Циљне имовине од њеног
тренутног власника, друштва Агромин.
1

Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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На основу анализе свих елемената поднете пријаве и достављене
документације, утврђено је да је подносилац пријаве исправно поступио када је
исту доставио 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.
Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр.
89/2009).
Учесници концентрације наводе да се предложена трансакција односи на
сектор пољопривреде у Републици Србији. Пољопривреда као привредна грана је
један од најзначајнијих сектора, чије учешће у БДУ-у (бруто домаћи производ)
износи око 17%, где према унутрашњој структури сектора, пољопривредна
производња заузима око 10,6%, а прехрамбена индустрија око 6,4%.2 По свом
положају Република Србија има веома повољне природне услове (земљиште и
клима) за развој различитих врста пољопривредне производње. Србија има нешто
преко 5 милиона хектара обрадиве земље и шума, од којих је око 90% у приватном
власништву, док је око 10% у власништву државе. То је определило да је значајан
део радне снаге око 26% у Србији, активно запослено у пољопривреди. Највећи део
пољопривредног земљишта у Србији налази се на северу земље у Војводини. У
циљу ревитализације пољопривредне производње у републици Влада Републике
Србије усвојила је Стратегију пољопривреде и руралног развоја Републике Србије
за период 2014-2024. године. Наведена Стратегија треба да подстакне поступак
прилагођавања пољопривреде у Србији ЕУ и СТО стандардима.
Међу најзначајнијим друштвима која активно послују у сектору
пољопривреде у Србији су: (I) Delta Agrar, из Београда, које послује у областима
производње усева, воћа и поврћа и трговини житарица, уљарица, меса и стоке.
Поред тога ово друштво врши дистрибуцију пестицида, семена, сточне хране,
пољопривредне машинске опреме и минералног ђубрива уз додатно ангажовање у
производњи хране. (II) MK Commerce из Новог Сада, послује у области производње
шећерне репе, пшенице и кукуруза, као и у продаји на велико житарица,
непрерађеног дувана, семена и сточне хране и (III) Victoria Logistics из Новог Сада
као чланица Victoria Групе бави се трговином, транспортом и складиштењем
пољопривредних добара, организацијом примарне пољопривредне производње и
дистрибуцијом полупроизвода.
Предложена трансакција се односи на одређене групе производа који се
користе у пољопривредној производњи, а то су: семена, житарице, ђубрива и
пестициди.
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Семе је садни материјал који се користи у сврхе засађивања или обнављања.
Научно посматрано, семе је оплођени и развијени део семеног заметка који је
покривен семеним покривачем, односно семе је умножавајући материјал који се
користи ради сејања или засађивања. Семе је најзначајнији и кључни састав за
производњу усева, један од начина повећања продуктивности без потребе за
увећањем површине посађеног земљишта употребом квалитетног семена.
Житарице су мала, тврда, сува семена, са или без припојене љуштуре или
плодног слоја, узгојене ради коришћења у људској или животињској исхрани. Две
главне врсте комерцијалних усева су житарице као што су пшеница и раж, и
махунарке као што су пасуљ и соја. Житарице које се примарно узгајају ради
прављења јестивих уља су уљарице.
Ђубриво је природна или вештачка творевина која садржи хемијска
једињења која побољшавају раст и продуктивност биљака. Оно побољшава
природну плодност тла односно обнавља хемијска једињења која су утрошена од
стране претходних усева. Ђубрива се углавном користе за производњу свих врста
усева, а количина њихове примене зависи од плодности тла, која се обично
утврђује тестирањем земљишта и у складу са потребама конкретне врсте усева.
Пестициди или хемијска средства за заштиту усева помажу
пољопривредницима у контроли инсеката, корова, гљивица и других
потенцијалних штеточина. Највећа корист ових производа је то што су они
осмишљени тако да делују против штеточина које угрожавају пољопривредну
производњу, што за последицу има угрожавање ланца исхране. Међутим, њихова
употреба са собом носи и одређене ризике, из разлога што већина препарата има
пратеће особине које могу угрозити здравље и животну средину уколико се не
користе правилно.
Подносилац пријаве истиче да друштво RA не производи релевантне
производе и не врши никакве трговинске активности у вези са пестицидима у
Србији. Пословне активности друштва RA су ограничене на трговину на велико
релевантним производима и производе продају на читавој територији Републике
Србије.
Друштво Агромин се бави истим трговинским активностима као и друштво
RA, с тим што су главни купци овог друштва пољопривредници који се налазе у
околини Циљне имовине. За разлику од друштва RA, друштво Агромин послује и у
области трговине пестицидима. Поред тога, друштво Агромин има сопствену
производњу житарица, која се обавља изван Циљне имовине. Ова производња
житарица друштва Агромин није предмет предложене трансакције и друштво
Агромин ће наставити да обавља ову активност и након спровођења предложене
трансакције.
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У складу са наведеним, стране предлажу да се као релевантно тржиште
производа дефинише као тржиште семена, тржиште откупа житарица и тржиште
продаје ђубрива.
С обзиром на наведене пословне активности учесника концентрације, стране
наводе да је релевантно географско тржиште национално, односно територија
Републике Србије, или уже територија Војводине.
Приликом дефинисања релевантног тржишта производа и релевантног
географског тржишта, пошло се од основних делатности учесника концентрације и
географског тржишта на коме они обављају своје пословне активности. Овакав
приступ, односно предлог подносиоца пријаве, Комисија је прихватила као
исправан.
Процењени тржишни удео друштва RA на сваком појединачно израженом
релевантном тржишту производа у Републици Србији износи: за тржиште семена –
/0-5/%, за тржиште откупа житарица – /0-5/% и за тржиште продаје ђубрива – /05/%.
Друштво Агромин не поседује поуздане податке о тржишном уделу у
укупном пољопривредном сектору у Републици Србији, међутим процењују да је
њихов тржишни удео у сваком случају мањи од /0-5/%.
У складу са наведеним, предложена трансакција имаће за последицу само
незнатно повећање тржишног удела подносиоца пријаве, тако да спровођење
предложене трансакције неће имати било какве негативе последице на
конкуренцију.
Подаци о главним конкурентима друштва RA достављени су за друштва која
се баве релевантним производима за сваки производ посебно. Kao главни
конкуренти у Републици Србији у производњи семе су: Delta Agrar са /20-30/%
удела, Институт за кукуруз Земун Поље са /20-30/% удела, NS Seme са /10-20/%
удела, Monsanto са /5-10/% удела, AS Hibridi са /5-10/% удела и др. Главни
конкуренти у производњи житарица су: Nidera са /30-40/% удела, CHS са /20-30/%
удела, ADM са /10-20/% удела, Cargill са /5-10/% удела и др. Главни конкуренти у
производњи уљарица су: Viktorija са /50-60/%, Dijamant са /30-40/% удела и остали
/20-30/% удела. Главни конкуренти у производњи ђубрива су: Домаће фабрике са
/40-50/% удела, Promist са /30-40/% удела, Unifert са /10-20/% удела и остали /1020/% удела.
Друштво Агромин процењује да су његови главни конкуренти друштва из
Новог Сада: Tenen d.o.o., Mlinostep d.o.o. и Konzul d.o.o., док у региону Руменке
постоје друштва која се баве препродајом меркантилне робе и пласманом
неопходних сировина за пољопривреду.
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Дистрибутивна мрежа подносиоца пријаве обухвата пословну сарадњу са
појединачним пољопривредницима или пољопривредним задругама, док се
дистрибуција производа друштва Агромин врши преко пољопривредних апотека
које се баве малопродајом пестицида, ђубрива и семена (једна апотека у Руменци).
[...] Као резултат концентрације, заједнички тржишни удео страна биће
незнатно увећан, а свако појединачно тржиште производа остаће и даље веома
конкурентно са постојећим конкурентима. Предложена трансакција неће довести
до стварања, јачања или злоупотребе доминантног положаја у Републици Србији.
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
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