
1 
 

 

   Р е п у б л и к а  С р б и ј а  
   КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ       Број: 6/0-02-74/2016-3 
      Веза:6/0-02-951/2015-1                                                                     
 Датум: 13.01. 2016. 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), члана 192. став 1. 
Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и „Службени 
гласник РС“, бр. 30/10)  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 6/0-02-951/2015-1 од 22.12.2015. године 
привредног друштва MK GROUP d.o.o. регистрованог у Агенцији за привредне регистре 
Републике Србије, матични број 08179107 , са седиштем на адреси Булевар Михајла 
Пупина 115-е Београд, коју је у име друштва поднела  пуномоћник адвокат  Бојана 
Миљановић из  адвокатског ортачког друштвa Карановић/Николић, Београд, ул. Ресавска 
бр.23, дана, 13.01.2016. године, доноси следеће 
 
                                                                  Р Е Ш Е Њ Е 
 
I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем непосредне контроле привредног друштва MK GROUP d.o.o. 
регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, матични број 
08179107, са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 115-е Београд, над привредним 
друштвом ПИК Бечеј а.д. у стечају Бечеј, регистрованим у Агенцији за привредне 
регистре Републике Србије, матични број 08607753, са седиштем на адреси Новосадска 
улица бр.2, Бечеј, до које долази куповином стечајног дужника као правног лица по 
Огласу о  продаји јавним надметањем, чиме MK GROUP d.o.o. стиче 100% акција и 
појединачну контролу у ПИК Бечеј а.д. као циљном друштву.  
II   УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације извршио уплату у износу од 
3.037.862,50 (тримилионатридесетседамхиљадаосамстошездесетдва и 50/100) динара на 
динарски рачун Комисије отворен код Управе за трезор Министарства финансија 
Републике Србије,  што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о 
одобрењу концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 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 е 

            Привредно друштво MK GROUP d.o.o. регистровано у Агенцији за привредне 
регистре Републике Србије, матични број 08179107 , са седиштем на адреси Булевар 
Михајла Пупина 115-е Београд ( у даљем тексту: Подносилац или МК Група), поднело је 
дана 22.12.2015. године, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић из ортачког 
адвокатског друштва Карановић/Николић, Београд, ул.Ресавска бр.23, Пријаву 
концентрације (у даљем тексту: Пријава) која је у Комисији за заштиту конкуренције (у 
даљем тексту: Комисија) заведена под бројем 6/0-02-951/2015-1. Истовремено са пријавом, 
Подносилац је поднео и Захтев за заштиту података садржаних у Пријави, и предложио да 
Комисија по пријави концентрације одлучи у скраћеном поступку.  
         
          На основу увида у предметну документацију, Комисија је оценила да је достављена 
пријава уређена у складу са Законом о заштити конкуренције ( у даљем тексту: Закон) и 
Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације ("Службени гласник 
РС" бр. 89/2009). Подносилац пријаве је такође  извршио  уплату прописане накнаде за 
издавање акта Комисијe, утврђену у ставу II овог решења, чиме су испуњени услови за 
поступање и одлучивање Комисије у овом предмету у скраћеном поступку. 
 
        Закључком председника Комисије бр. 6/0-01-74/2016-2 од 11.01.2016. године, 
одлучено је о захтеву Подносиоца за заштиту података, због чега се у овом решењу о томе  
неће образлагати. 
        Предметна  пословна трансакција се односи на стицање непосредне појединачне 
контроле од стране друштва MK Група , над друштвом ПИК Бечеј а.д. Бечеј у стечају из 
Бечеја, регистрованим у Агенције за привредне регистре Републике Србије, матични број 
08607753, са седиштем на адреси Новосадска улица бр.2, Бечеј (у даљем тексту: Циљно 
друштво или ПИК Бечеј), до које долази куповином  Циљног друштва као стечајног 
дужника, по огласу стечајног управника о продаји стечајног дужника као правног лица , 
путем јавног надметања. У поступку  продаје стечајног дужника јавним надметањем које 
је одржано 17. децембра 2015. године, Подносилац пријаве МК Група је победила другог 
учесника у јавном надметању (Индустрија меса Матијевић) са купопродајном ценом од 
45.500.000 евра. 
      Оцењујући предметну пријаву и приложену документацију, Комисија је одлучила као 
у изреци овог решења са следећих разлога. 
     Подносилац пријаве је холдинг компанија повезана са великим бројем друштава која 
послују у земљи и иностранству и запошљава више од [...]1људи. Друштво је у саставу МК 
Групе која је под контролом господина Миодрага Костића, држављанина Републике 
Србије, ЈМБГ  [...]  . Пословна делатност МК Групе као целине је у основи производња и 
трговина пољопривредним производима. Група је активна у производњи шећерне репе,  
                                                 
1 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који Комисија 
сматра одговарајућим начином заштите. 
 



3 
 

 
шећера, кукуруза, пшенице, јечма, уљане репице и других ратарских култура уз употребу 
најсавременијих агротехничких мера и пољопривредне механизације последње 
генерације. МК Група поред тога тргује пољопривредним производима, вештачким 
ђубривом, пестицидима, меркантилним и семенским робама ( пшеницом, кукурузом, 
сојом и др.). Уз све то , МК Група се бави и туризмом, банкарским пословима, прерадом 
меса и месних прерађевина, управљањем некретнинама, информационим технологијама, 
као и брокерско-дилерским пословима. 
         У оквиру МК Групе тренутно у Србији послује  [...]   регистрованих зависних 
друштава које је Подносилац пријаве навео у [...]  са изводима из Регистра привредних 
друштава као додатку уз Пријаву.  
 
         Циљно друштво ПИК Бечеј а.д. Бечеј у стечају, је привредно друштво у стечају над 
којим је проглашено банкротство.  
 
         ПИК Бечеј се бавио производњом и прерадом пољопривредних производа. Основне 
делатности компаније су ратарство, свињарство, говедарство, прерада воћа и поврћа и 
рибњак. Друштво је настало још 1959. године спајањем три индустријска предузећа и три 
пољопривредна добра када је створен пољопривредни комбинат први ове врсте у нашој 
земљи. Оснивањем комбината створили су се услови за интезивнију производњу и врло 
брзо, користећи природне потенцијале, ПИК Бечеј је стао у ред водећих произвођача 
хране. У последњих неколико година компанија се суочила са финансијским тешкоћама. 
Након четири године стечаја и 230 дана блокаде, бечејски комбинат је банкротирао у мају 
2015. године. 
 
       Циљно друштво има два регистрована зависна друштва у Србији и то, друштво ПИК 
Бечеј- Агробечеј за трговину и услуге д.о.о. из Бечеја, чија је претежна регистрована 
делатност- Трговина на велико месом и производима од меса ( шифра: 4632)  и друштво 
ПИК Бечеј- Ветерина за ветеринарске услуге д.о.о из Бечеја, чија је претежна 
регистрована делатност- Ветеринарска делатност ( шифра: 7500).  
 
      Власничку структуру Циљног друштва пре трансакције, односно спровођења 
концентрације, чине Конзорцијум као акционар са 97,2% власништва и Појединачни 
мањински акционари ( збирно) са 2,8% власништва. 
 
        Као акт о концентрацији, подносилац је доставио Оглас стечајног управника о 
продаји стечајног дужника као правног лица јавним надметањем и Записник о јавном 
надметању број 1. од 17.12.2015. године, које је одржано у просторијама стечајног 
дужника у Бечеју, улица Новосадска бр. 2.  Из садржине записника се утврђује да су у 
јавном надметању за продају стечајног дужника као правног лица учествовали Индустрија 
меса Матијевић д.о.о Нови Сад са  картицом број 31 и MK Група са картицом број 37. 
Почетна продајна цена била је 42.757.868,00 евра, а последња највиша цена, након корака 
у лицитирању,  износила је 45.500.000,00 евра и за победника јавног надметања проглашен 
је учесник са картицом број 37, односно MK Група. Записник су потписали три члана 
Комисије за јавно надметање, представници учесника јавног надметања и записничар. 
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        Приложени Оглас стечајног управника и Записник о јавном надметању  Комисија је 
прихватила као валидан законски основ за настанак концентрације учесника на тржишту у 
смислу  члана 63. став 2. Закона, јер су учесници концентрације јавним оглашавањем 
продаје, односно учешћем у поступку јавног надметања давањем победничке понуде 
исказали озбиљну намеру за закључење уговора којим се стиче контрола над стечајним 
дужником као Циљним друштвом.  
 
         Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица објављен је 12.11.2015. године у 
дневним листовима „Политика“ и „Новости“ и на огласној табли Привредног суда у 
Новом Саду. Продају стечајног дужника огласио је стечајни управник стечајног дужника, 
на основу правноснажног Решења Привредног суда у Новом Саду број 1.Ст. 814/2011 од 
30.04.2015. године, којим је проглашено банкротство над ПИК Бечеј а.д., те наложено 
стечајном управнику Северињи Павелу да приступи уновчењу његове имовине, а на 
основу Сагласности одбора поверилаца од 07.10.2015. године. 
 
      Оглас о продаји стечајног дужника као правног лица јавним надметањем садржи опис 
следеће важније имовине стечајног дужника која је предмет продаје: 
 
1.    Радна јединица „Ратарство“ 
1.1  Пољопривредно земљиште у власништву и под системима за наводњавање у укупној  
       Површини од 2.908 хектара 23 ара и 63 м2 
1.2  Центар за дораду семена капацитета 24.000 тона/годишње са складишним простором  
       од 12.850 тона 
1.3  Мешаона сточне хране капацитета 42.000 тона/годишње 
1.4  Силоси складишног капацитета од 44.500 тона 
1.5  Важнија механизација: Комбајни универзални 10 комада, Комбајни за поврће 5   
       комада, Силажни комбајни 2 комада, Комбајни за брање кукуруза 4 комада, Секачи 
       метлица 7 комада, Мелиорационе машине 6 комада, Тешки трактори 23 комада   
 
2.    Радна јединица „ Свињарство“ 
2.1. Објекти 6 фарми  са капацитетом од 4600 крмача и 4.390 назимица што омогућава  
       производњу до 100.000 товљеника годишње 
 
3.    Радна јединица „Говедарство“ 
3.1  Објекти 2 фарме са капацитетом од 1950 крава и производњом млека до 12 милиона  
       литара на годишњем нивоу   
 
4.   Радна јединица „Флора“  
4.1 Комплетна фабрика за прераду поврћа са погоном  хладне прераде , који подразумева     
      конзервирање поврћа смрзавањем, и са погоном топле прераде  који подразумева  
      конзервирање пастеризацијом, са укупним капацитетом оба погона од  20.000 тона  
      годишње 
4.2 Расхладне коморе капацитета 3.000 тона и магацински простор од 2.700 тона 
 
5.   Радна јединица „ Рибњак“ 
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5.1 Укупна површина рибњака 666 хектара 57 ари 51 м2 од чега је у власништву 160  
       хектара 87 ари и 26 м2, са укупним капацитетом производње од 600 тона рибе на  
       годишњем нивоу 
5.2  Ресторан Рибњак , комплетно саниран 2012. године, капацитета 120 места са терасом 
6.   Пословни простор у Мастер центру ( Новосадски сајам) површине 94 м2 
 
Списак имовине приказан је у Извештају о процени вредности стечајног дужника као 
правног лица од 31.05.2015. године и допуни истог извештаја од 31.10.2015. године, који 
чини саставни део продајне документације.  
 
Процењена вредност стечајног дужника који се продаје као правно лице износи 
85.515.736,00 евра, а почетна продајна цена је 50% од укупно процењене вредности и 
износи 42.757.868,00 евра. Датум јавног  надметања одређен је за 17.12.2015. године, а 
јавним огласом  је одређено да се купопродајни уговор потписује у року од 7 дана од дана 
одржавања јавног надметања, под условом да је депозит уплаћен, а преостали износ 
купопродајне цене проглашени купац је дужан да исплати у року од 30 дана од дана 
потписивања купопродајног уговора. 
 
         Према наводима подносиоца у пријави, Циљно друштво, осим имовине у власништву  
(2.908 Ха пољопривредног земљишта) описане у Огласу стечајног управника о продаји 
стечајног дужника као правног лица, годинама закупљује још 8.000 хектара 
пољопривредне земље у државној својини.     
                                                
         Из достављених финансијских извештаја за учеснике концентрације Комисија је 
утврдила да су учесници  испунили услов оствареног укупног годишњег прихода из члана 
61. став 1. тачка 1)  и тачка 2) Закона, како на светском, тако и на тржишту у Србији, па 
како предметна трансакција представља концентрацију у складу са чланом 17.  Став 1. 
тачка 2) Закона, постоји обавеза  пријаве концентрације Комисији, коју је Подносилац 
благовремено поднео. 
 
          Укупан годишњи приход МК Групе на светском нивоу у 2014. години, као 
предходној обрачунској години од дана пријаве концентрације, износио је  [...]   ЕУР, а у 
Србији укупан приход у истој години износио је  [...]  ЕУР.  
 
          Укупан годишњи приход Циљног друштва ПИК Бечеј , остварен на светском нивоу 
у 2014. години износио је  [...]   ЕУР, а Србији у истом периоду укупан приход Циљног 
друштва износио је  [...]  ЕУР.   
 
          У складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације 
Подносилац пријаве је дао укупан годишњи приход учесника у концентрацији у последње 
три године које  предходе години у којој је  пријављена концентрација, са напоменом да 
укупан приход МК Групе у Србији обухвата приходе свих зависних правних лица. 
  
        Број запослених је код учесника концентрације у последње три године, које предходе 
години пријаве концентрације износио, у МК Групи  [...]    у 2012., [...]   у 2013. и  [...]   
запослених у 2014. години, док је ПИК Бечеј у 2012. години имао  [...]   запослених, у  
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2013. [...]   и у 2014. години  [...]  запосленог, што показује постепени пад у броју 
запослених током стечајног поступка Циљног друштва, пре проглашења банкротсва над 
стечајним дужником, а након правноснажности решења о банкротству преостали број 
запослених није наведен од стране Подносиоца пријаве. Стога, по схватању Комисије број 
запослених у Циљном друштву више није битан елеменат на основу кога се са осталим 
елементима и критеријумима мери тржишна снага учесника концентрације.   
 
        Подносилац је у пријави обрадио и образложио листе пет највећих добављача и пет 
највећих купаца релевантног производа учесника концентрације, са вредностима набавке, 
односно продаје у релевантном периоду за последње три године, које предходе  пријави 
концентрацији. Највећи добављачи и купци дати су на, од стране Подносиоца пријаве, 
идентификованим релевантним тржиштима на којима долази до преклапања између 
учесника концентрације, а то су тржиште узгоја товних свиња и тржиште производње 
ратарских пољопривредних производа. 
 
       Код узгоја товних свиња највећи добављачи МК Групе су  [...] , док у погледу купаца 
товних свиња као релевантног производа МК Група није дала податке о купцима, обзиром 
да je  [...] користило товне свиње само за сопствену потрошњу , односно производњу 
месних прерађевина у Индустрији меса-  [...]  . 
 
       На тржишту производње  ратарских пољопривредних производа, највећи део 
производа МК Група купује и продаје интерно услед вертикалне повезаности делатности 
којима се његова повезана друштва баве ( [...]  ), а највећи добављачи ван Групе су  [...] . 
 
      Највећи добављачи ПИК Бечеј на тржишту узгоја товних свиња су  [...] и др., а на 
тржишту производње ратарских пољопривредних производа, највећи добављачи су  [...]   и 
др.   
 
     Највећи купци МК Групе на тржишту узгоја товних свиња су предходно објашњени      
( [...]  ), а на тржишту производње ратарских пољопривредних производа, највећи купци у 
оквиру Групе су  [...] , а ван Групе највећи купци су  [...] . 
  
     Највећи купци ПИК Бечеј на тржишту узгоја товних свиња били су  [...]  , а на тржишту 
производње ратарских пољопривредних производа, највећи купци Циљног друштва су  
[...]. 
 
     На описаним релевантним тржиштима производима узгоја товних свиња и производње 
ратарских пољопривредних производа, по наводима Подносиоца пријаве, учесници 
концентрације су остварили следеће приходе у релевантном периоду:    
 
 
МК Група-                       од товних свиња                        од ратарских производа 
 
2102. године                    [...]   ЕУР                                     [...]   ЕУР 
2013.године                     [...]   ЕУР                                     [...]   ЕУР 
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2014.године                     [...]   ЕУР                                    [...]  ЕУР 
 
ПИК Бечеј-                    од товних свиња                          од ратарских производа   
 
2012. године                    [...]   ЕУР                                    [...]  ЕУР 
2013. године                    [...]   ЕУР                                    [...]   ЕУР 
2014. године                    [...]   ЕУР                                    [...]   ЕУР  
  
 
         У дефинисању релевантног тржишта производа, Подносилац полази од дефиниције 
релевантног тржишта у складу са Уредбом о критеријумима  за одређивање релевантног 
тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009- у даљем тексту: Уредба о тржишту), па 
следствено томе и од основне делатности Циљног друштва, које обухватају: 
 

- Производњу ратарских пољопривредних производа, 
- Узгој товних свиња, 
- Производњу сировог млека, 
- Прераду воћа и поврћа, 
- Рибарство. 

Поред тога, по наводима подносиоца, Циљно друштво изводи занатске грађевинске радове 
у постојећим и новосаграђеним објектима и има ергелу коња.  
 
        Зависно друштво Циљног друштва- ДОО ПИК Бечеј – Агробечеј за трговину и 
услуге, регистровано је за трговину на велико месом и производима од меса. Међутим, 
приход од продаје тог друштва у 2014.години био је свега 19.000,00 динара, па се може 
рећи да је ово зависно друштво готово неактивно. 
 
       Друго зависно друштво Циљног друштва- ПИК Бечеј Ветерина за ветеринарске 
услуге, бави се ветеринарском делатношћу. 
 
        Тржишта на којима су присутни и Подносилац пријаве и Циљно друштво су:   Тржиште производње ратарских пољопривредних производа и   Тржиште узгоја товних свиња. 
 
 
          Kада је у питању релевантно тржиште узгоја товних свиња, Подносилац наводи да 
по његовом најбољем сазнању Комисија до сада није разматрала тржиште узгоја свиња. 
Европска Комисија је у неколико предмета разматрала ово тржиште и све предмете 
решила у скраћеном поступку. Европска Комисија дефинише ово релевантно тржиште као 
тржиште узгоја свиња ради добијања свињског меса. Другим речима ради се о товним  
свињама које служе за добијање и продају меса, па је и Подносилац за потребе овог 
поступка дао дефиницију релевантног тржишта узгоја товних свиња. 
 
        Подносилац овде напомиње, да је током ове године ( 27. маја 2015.) потписан 
Меморандум о разумевању  између Владе Републике Србије и немачке компаније 
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(највећег произвођача меса у Европи), којим су планиране инвестиције од око 420 
милиона евра у узгој свиња и производњу свињског меса, и очекује се изградња двадесет 
фарми свиња. Такође, према јавно доступним  подацима Привредне коморе Србије, у 
Србију је током 2014. године увезено 330.000 свиња, што је више него дупло повећање у 
односу на 2013. годину. Из овде наведеног, може се закључити да је тржиште узгоја 
товних свиња врло динамично и променљиво, са значајним утицајем путем увоза из 
иностранства и скорим значајним директним страним инвестицијама. 
 
       Предложене дефиниције релевантног тржишта производа од стране подносица, 
Комисија је делимично прихватила, али не и као потпуне дефиниције у односу на све 
главне активности- делатности Циљног друштва. По оцени Комисије за одређивање 
релевантног тржишта производа/услуга, примарно полазиште је делатност, односно 
активност Циљног друштва, јер ту првенствено долази до промена . Делатност Циљног 
друштва у овој концентрацији је како је и подносилац констатовао и у другим значајним 
активностима, које могу представљати посебна релевантна тржишта производа. Стога, 
Комисија сматра да су у конкретном случају релевантна тржишта производа осим 
предложених од стране Подносиоца и тржиште производња сировог млека, тржиште  
прераде воћа и поврћа, и тржиште узгоја рибе у рибњацима. Иако Комисија сматра и ова 
тржишта производа као релевантна у предметној концентрацији, даља анализа ових 
тржишта није неопходна из разлога што Подносилац пријаве није активан на овим 
тржиштима, а посебно због правне природе ове трансакције у којој се стиче Циљно 
друштво из бакротства, као правне последице стечаја, која може довести до гашења 
правног лица и његовог нестанка са тржишта.   
 
         У процени тржишних удела учесника у концентрацији, подносилац је пошао од јавно 
доступних података Републичког завода за статистику по којима је у 2014.години у 
Србији било укупно   1.533.000 товних свиња, а ако се узму у обзир  и остале врсте свиња  
(прасад и назимад) , а не само товне свиње, број свиња на годишњем нивоу у Србији у 
наведеној години је био дупло већи око 3.236.000 свиња. 
 
         Циљно друштво годишње произведе око 98.000 товних свиња. С друге стране 
повезано друштво подносиоца Carnex, поседује сопствене фарме за узгој свиња 
капацитета око 100.000 свиња. Из наведеног проистиче да је појединачни, па и заједнички 
удео учесника концентрације у укупном броју свиња, релативно мали, нарочито ако се 
додају и свиње из увоза. Тржишне уделе учесника на овом тржишту подносилац је 
определио са приближно по  [...]  % сваком учеснику, што значи да је тржишно учешће 
одредио у односу на укупно процењени број свиња. Комисија међутим сматра да је 
правилно одређивање тржишних удела учесника на релевантном тржишту узгоја товних 
свиња везано за однос капацитета учесника према неспорно утврђеном броју товних 
свиња којих је према подацима Републичког завода за статистику било 1.533.000. У 
односу на овај показатељ тржишна учешћа учесника била би по  [...]  % , не рачунајући ни 
свиње  из увоза које додатно умањују овакав проценат учешћа. Наведено из разлога што 
подносилац није прецизирао на коју категорију свиња се увезени број односи и колико од 
тога броја се може сматрати товним свињама.  
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         Главни конкуренти учесника на тржишту узгоја товних свиња  према подацима 
подносиоца су: Делта Аграр са ~ (приближно) [...]  %, Индустрија меса Матијевић ~ [...]  
%, Индустрија меса Неопланта ~ [...]  %, Унион МЗ ~ [...]  %, Индустрија меса Бачка 
Топола ~ [...]  % и Остали ~  [...]  %. Наведена тржишна учешћа конкурената Комисија је 
узела са резервом из разлога што их је подносилац проценио  на исти начин као и 
тржишна учешћа учесника концентрације. Међутим, применом начина процене тржишних 
учешћа како је Комисија одредила за учеснике, добио би се и сразмерно већи проценат 
тржишног учешћа главних конкурената, а укупан проценат осталих конкурената ( заједно) 
би се смањио. 
 
 
       У погледу релевантног тржишта производње  ратарских пољопривредних производа, 
према проценама Републичког завода за статистику, у јесењој сетви 2014. године у 
Републици Србији било је засејано 730.790 хектара житарица. Циљно друштво ПИК Бечеј 
остварује ратарску производњу на више од 9.000 хектара, што представља приближно 
0,3%  од укупно засејаних житарица у Србији. Подносилац пријаве, стицалац Циљног 
друштва остварује ратарску производњу на  [...]  хектара и на овом тржишту има 
приближно  [...]  % учешћа према својим интерним проценама.  
 
       Наведене процене  Подносиоца о тржишним уделима Учесника на релевантном 
тржишту производње ратарских пољопривредних производа, Комисија не може 
прихватити као сигурне и исправне, јер не одражавају чак ни рачунску тачност. Наиме, 
подносилац је тржишно учешће Циљног друштва на тржишту житарица проценио на ~ [...]  
% користећи површину ратарске производње Циљног друштва (9.000 хектара) према 
укупној површини засејаних житарица у Србији (730.790 Ха). Међутим, рачунски тачан 
проценат оваквог тржишног учешћа износи  [...]  %. И овакав удео Циљног друштва би 
могао да буде нешто већи, јер Циљно друштво има у власништву 2.908 хектара 
пољопривредног земљишта, а по наводима из Пријаве користи по основу закупа и 8.000 
хектара државног земљишта, што заједно чини већу полазну основу од наведених 9.000 
хектара. 
 
       Када је у питању тржишно учешће подносиоца МК Групе на овом тржишту које је 
процењено на ~  [...]  %, наведени проценат такође мора да буде коригован сразмерно 
корекцији Комисије према тржишном учешћу Пик Бечеја, па би правилан израчун 
процентуалног учешћа био  [...]  %. 
  
      Тржишни удели главних конкурената на наведеном тржишту по процени Подносиоца 
пријаве износе: ~  [...]  % ИМ Матијевић, ~  [...]  %, ПКБ Корпорација, ~  [...]  % Делта 
Аграр, ~  [...]  % Алмех и ~  [...]  % Остали. И ову процену подносиоца Комисија је узела 
са резервом имајући у виду горе наведену корекцију тржишног учешћа Учесника 
концентрације којом се повећавају тржишна учешћа Учесника, па сразмерно томе и 
тржишна учешћа главних  конкурената, осим оних из групе „остали“, чији се групни 
проценат тржишног удела, логично смањује. 
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         Као релевантно географско тржиште Подносилац пријаве је одредио тржиште 
Републике Србије, а у складу са чланом 6. Закона и ранијом праксом Комисије. Овакво 
одређивање релевантног географског тржишта прихвата и Комисија која додатно сматра 
да због специфичности транскције настале из стечаја Циљног друштва, на одлуку 
Комисије не би морало да утиче ни уже одређивање релевантног географског тржишта, на 
коме би тржишна учешћа Учесника на релевантним тржиштима била и већа, али не до 
границе која ствара или јача доминантан положај и изазива бојазан по конкуренцију.  
 
       У оцени ефеката предметне концентрације, Подносилац пријаве сматра да не постоје 
значајна преклапања између учесника на релевантним тржиштима, те да трансакција неће 
довести до било каквог спречавања, нарушавања или ограничавања конкуренције на 
тржишту Србије, а нарочито неће водити стварању или јачању доминантног положаја и 
неће имати негативне утицаје на конкуренцију и тржиште Србије.   
 
      Комисија је имала у виду активности учесника и у другим сегментима њихових 
разноврсних делатности, при том је имала у виду нарочито бројне активности стицаоца 
контроле, али због одсуства преклапања Учесника те активности нису посебно 
образлагане. 
 
       Разлози за спровођење концентрације, са аспекта Стицаоца су економске природе и 
добра инвестициона прилика  у складу са стратешким циљем МК Групе да се направи 
модерна компанија по европским стандардима. 
 
        На основу свега изложеног Комисија је ценила дозвољеност предметне концентрације 
у смислу члана 19. Закона о заштити конкуренције, па је закључила да спровођењем ове 
концентрације не долази до било каквог спречавања, ограничавања или нарушавања 
конкуренције, нити до стварања или јачања доминантног положаја на релевантним 
тржиштима на територији Србије. 
 
 
        На основу наведених разлога закључено је да се ради о дозвољеној концентрацији, па 
је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења. 
 
       
        Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5.  Закона, као и члана 2. став 1. 
тачка 6. Тарифника о висини накнада 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. 
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Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана 
пријема решења. 
  

 
                ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ    Доц. др Милоје Обрадовић 

Доставити: -Пуномоћнику адвокату 
  Бојани Миљановић/Бојан Вучковић 
  Београд, Ресавска 23 
-Сектору за материјално-финнсијске послове 
-Архиви 
 


