Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-03-57/2016-95
Веза са: 6/0-03-906/2015
Датум: 1. март 2016. године
Београд
Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 22. става 2. Закона о
заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13), члана 192. Закона о
општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени
гласник РС“, бр. 30/10), члана 2. став 1. тачка 7. Тарифника о висини накнада за
послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“,
бр. 49/2011), на 59. седници одржаној 1. марта 2016. године, одлучујући у поступку по
пријави концентрације поднетој од стране друштва „Индустрија млека и млечних
производа Имлек“ а.д., са регистрованим седиштем на адреси Индустријско насеље бб,
Падинска Скела, Србија, матични број 07042701, преко пуномоћника Игора
Исаиловића, Добрињска 5, Београд, који је настављен по службеној дужности, донео је
следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у испитном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем контроле од стране друштва „Индустрија млека и млечних производа
Имлек“ а.д., са регистрованим седиштем на адреси Индустријско насеље бб, Падинска
Скела, Србија, матични број 07042701, куповином 100% удела у друштву „Нишка
млекара“ д.о.о., са регистрованим седиштем на адреси Никодија Стојановића 28-б,
Ниш, матични број 07204132.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, у предвиђеном року, уплатио износ
од 6.106.825,00 (шестмилионастошестхиљадаосамстотинадвадесетпет) динара на рачун
Комисијe за заштиту конкуренције, отворен код Управе за трезор Министарства
финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-03-906/2015-1, који представља
одговарајућу динарску противвредност прописане висине накнаде за издавање решења
о одобрењу концентрације у испитном поступку из члана 2. став 1. тачка 7. Тарифника
о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.
Образложење
Привредно друштво „Индустрија млека и млечних производа Имлек“ а.д., са
регистрованим седиштем на адреси Индустријско насеље бб, Падинска Скела, Србија,
матични број 07042701 (даље у тексту: „Имлек“ или подносилац пријаве), поднело је
Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 30. октобра 2015.
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године, преко пуномоћника, адвоката Игора Исаиловића, Добрињска 5, Београд,
пријаву концентрације бр. 6/0-02-799/2015-1. Концентрација настаје стицањем 100%
удела у друштву „Нишка млекара“ д.о.о., са регистрованим седиштем на адреси
Никодија Стојановића 28-б, Ниш, матични број 07204132. Поступајући по налогу
Комисије којим је захтевана допуна пријаве, подносилац пријаве је 20. новембра и 2.
децембра 2015. године доставио и две допуне пријаве.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава
потпуна и у складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве
концентрације („Сл. гл. РС“, бр. 89/2009), чиме су испуњени услови за поступање
Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Поступак који је започет
по пријави, настављен је Закључком бр. 6/0-03-906/2015-1, од 9. децембра 2015. године,
као поступак испитивања по службеној дужности, јер Комисија није могла да донесе
решење у скраћеном поступку.
Подносилац пријаве – друштво „Имлек“, као регионална компанија у млекарској
индустрији, послује у Републици Србији, и преко својих повезаних друштава, у Црној
Гори, Хрватској, Босни и Херцеговини, и Македонији и бави се прерадом млека и
производњом сирева, као регистрованом делатношћу. Друштво „Имлек“ је учесник на
тржишту откупа сировог крављег млека и у Републици Србији сарађује са […]
индивидуалних произвођача млека (коопераната),1 а потрошачима пружа широк
асортиман производа. Реч је о асортиману који чини више од 80 различитих млечних
производа у савременој и практичној амбалажи – од најпознатијег бренда „Моја
кравица“, преко разних врста млека, па до све значајнијих тзв. функционалних
производа који се односе на млечне производе са додатним састојцима који би требало
повољно да утичу на организам и здравље људи, укључујући брендове „Balans“,
„Jogood“, „Fit“. Од 2013. године, производе се органско млеко и органски млечни
производи (производна линија „bello organic“), а на тржиште се данас пласирају и
производи из линије „Imlek Professional“, намењени искључиво за потребе канала
HoReCa.2
Број коопераната друштва „Имлек“ у години подношења пријаве је […] и […] од
броја примарних произвођача сировог млека од којих је ово друштво откупљивало
млеко у 2012. години. Међутим, оваква тенденција смањења броја добављача друштва
„Имлек“, као извора снабдевања сировим млеком, не значи и мање количине откупа
ове сировине које је у посматраном периоду (2012-2015) реализовало друштво
„Имлек“, јер је у овом периоду друштво „Имлек“ управо повећавало количине
откупљеног млека. Откуп већих количина млека од мањег броја добављача, као
обележје пословања подносиоца пријаве, проистиче из […] – што се постиже
селекцијом и доминантном заступљеношћу високомлечних сорти у сточном фонду.
Оваква карактеристика у пословању друштва „Имлек“ заправо је најчешћи тренд
начина функционисања млекарских индустрија у млекарски развијеним земљама.
Свој изразито широк производни асортиман (млека и млечних производа),
друштво „Имлек“ заснива скоро искључиво на домаћим изворима снабдевања
потребном сировином (откупљено сирово млеко). Овакав закључак потврђује податак
да је количина увезеног пастеризованог млека […], које се користи за даљу
производњу, много мања од количине сировог млека које друштво „Имлек“ откупи од
произвођача у Србији. Учешће увезеног пастеризованог млека у укупној количини
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Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
2
Сви подаци о учесницима у концентрацији се наводе према наводима из пријаве концентрације и
њених прилога, као и према јавно доступним подацима.
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млека које је прерадило друштво „Имлек“, у периоду 2012-2014, износи […] (по
годинама: 2012 – […], 2013 – […], 2014 – […]).
Приликом пласирања производа из свог асортимана, подносилац пријаве је
усредсређен на национално тржиште, будући да учешће извоза производа друштва
„Имлек“ у укупној продаји овог друштва, у периоду 2012-2014, по појединим
годинама, износи […]. Друге пословне и развојне карактеристике овог друштва, које су
утврђене током спровођења поступка и узете у обзир приликом доношења одлуке
Комисије, биће детаљније размотрене даље у образложењу.
Друштво „Имлек“ послује као зависно друштво у оквиру групе друштава која се
налази под крајњом контролом фонда „Mid Europa IV Management Limited“, као
крајњег генералног партнера фондова „Mid Europa Fund IV LP“ и „Mid Europa Fund IV
A LP“, сви са регистрованим седиштем у држави Гернзи, Каналска острва. Подносилац
пријаве је под непосредном контролом друштва „Danube Foods Group B.V.“, са
регистрованим седиштем на адреси Herikerbergweg 238, Luna Arena, 1101 CM
Amsterdam, Холандија, матични број 34180508, чији је […] друштво „Adriatic BidCo
B.V.“, са регистрованим седиштем на адреси Prins Bernhardplein 200, 1097 JB
Amsterdam, Холандија, матични број 61264210.
Друштво „Индустрија млека и млечних производа Имлек“ основано је као
акционарско друштво 1976. године, а до тада је пословало у оквиру друштва
„Пољопривредни комбинат Београд“ (ПКБ). Након приватизације, 2003. године,
подносилац пријаве постаје део групације која је под контролом друштва „Danube
Foods Group“. После реструктурирања ове групације, 2006. и 2007. године, млекаре у
Земуну („Земун“ а.д.), Зајечару („Импаз“ а.д.) и Новом Саду („Новосадска млекара“
а.д.) припајају се друштву „Имлек“ и престају да постоје, а 2015. године, друштву
„Имлек“ припојена је и млекара у Суботици („Млекара Суботица“ а.д.). На локацијама
ових припојених млекара (Суботица, Нови Сад, Зајечар), друштво „Имлек“ има своје
производне погоне, тако да са погоном у Падинској Скели, односно у Београду,
подносилац пријаве данас има четири производне локације, с тим што су на локацији
некадашњег друштва „Новосадска млекара“ откуп сировог млека и производња
обустављени 2013. године. Локација се тренутно користи у логистичко магацинске
сврхе. Дистрибутивни центри друштва „Имлек“ налазе на територији целе Републике
Србије – у Суботици, Новом Саду, Земуну, Краљеву, Зајечару и Нишу.
На тржишту земаља у окружењу, друштво „Имлек“ послује преко зависних
друштава, од којих се нека друштва такође баве производњом млека и млечних
производа, а друга имају улогу регионалних дистрибутивних центара:
1. „Mlijekoprodukt“ d.o.o., Козарска Дубица, Босна и Херцеговина, матични број 19244-00.
Млекара „Mlijekoprodukt“ основана је 1997. године, као приватна компанија, а од
2007. године послује у оквиру „Имлек“ групације. Ово друштво се бави откупом
сировог млека, прерадом и дистрибуцијом млека и млечних производа, и представља
лидера на тржишту млека у Босни и Херцеговини. Као највећа млекара у Босни и
Херцеговини, она је највећи извозник млека и млечних производа у овој земљи и своје
производе извози у Хрватску, Србију, Црну Гору и Македонију, чиме је стекла положај
једног од највећих регионалних произвођача. Производи се пласирају као
препознатљиви брендови, као што су Моја кравица, Vitalia, Natura milk, Balans, Jogood,
Bello, или Grekos.
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2. „East Milk“ d.o.o., Сарајево, Илиџа, Босна и Херцеговина, матични број 65-010509-10.
Млекару „East Milk“ је 2006. године основало друштво „Danube Foods d.o.o.,
konsalting i upravljanje“, Сарајево, а 2008. године, власник млекаре постаје друштво
„Имлек“. Млекара је обуставила производњу и активности у вези са продајом, односно
обављање делатности 2010. године, па је покренут и поступак продаје основних
средстава овог друштва. Млекара има само једног запосленог.
3. „Mljekara“ a.d., Александровац, Лакташи, Босна и Херцеговина, матични број 171-00.
Друштво „Mljekara“ основано је 1956. године, као „Gradska Mljekara“ Banja Luka,
и под тим називом је пословало до уласка у састав Пољопривредног комбината из
Градишке, у оквиру којег је пословало као радна јединица овог комбината. Након
издвајања из Комбината, пословало је као самостално предузеће, односно акционарско
друштво, да би 2003. године било приватизовано. Власник млекаре тада постаје
друштво „Млекара Суботица“, а 2008. године друштво „Имлек“ Иако је основна
делатност овог друштва откуп, производња и продаја млека и млечних производа,
млекара не остварује приходе од обављања основне делатности и нема запослених.
4. „Имлек Бока“ д.о.о., Котор, Црна Гора, матични број 5-0001250/012.
Друштво „Имлек Бока“ основано је као друштво за производњу и прераду млека
и млечних производа, промет и услуге. Ову млекару је основало друштво „Имлек“,
2002. године. Основна, регистрована делатност друштва је прерада млека и
производња сирева, а делатност се обавља преко три дистрибутивна центра у Котору,
Подгорици и Бијелом Пољу. Друштво нема пословних јединица у иностранству.
5. „ИМБ Млекара“ а.д., Битољ, Македонија, матични број 4167406.
Млекара из Битоља, највећи произвођач млека и млечних производа у
Македонији, основана је 1952. године, и данас свакодневно задовољава потребе више
од милион потрошача. Млекара је приватизована 1996. године, а од 2007. године
послује као део групе „Danube Foods“, када већински власник млекаре постаје друштво
„Имлек“.
6. „Mljekara Sinj“ d.o.o., Загреб, Хрватска, матични број 060263883.
„Mljekara Sinj“ се бави искључиво дистрибуцијом млека и млечних производа, а
своје производе дистрибуира под робним маркама производа који се производе у
млекарама из Козарске Дубице и групе „Имлек“ (Падинска Скела, Београд). Друштво
„Имлек“ постаје власник ове млекаре 2012. године.
Подносилац пријаве има и два зависна друштва у Холандији, два финансијска
фонда са седиштем у Амстердаму („Balkan Dairy Products B. V.“, матични број
000016840038, и „CEE Investments B. V.“, матични број 000018732151), као и три
зависна друштва у Републици Србији, у којима је једини, или већински акционар,
односно члан друштва:
▪ „Књаз Милош“ а.д., Аранђеловац, Србија, матични број 07347383 – друштво
које се бави производњом освежавајућих пића, минералне воде и остале
флаширане воде;
▪ „Концерн Бамби“ а.д., Пожаревац, Србија, матични број 07162936 – Концерн за
производњу и промет кондиторских производа, чија је регистрована делатност
производња двопека, кекса, трајног пецива и колача;
▪ „IML Real Estate“ д.о.о., Падинска Скела, Србија, матични број 21121568 –
друштво које бави куповином и продајом властитих некретнина.
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Циљно друштво – „Нишка млекара“, бави се прерадом млека и производњом
млечних производа и сирева (у погонима у Нишу и Сврљигу) и сврстава се међу пет
најуспешнијих и највећих млекара у Републици Србији. Друштво је основано 1957.
године, средствима УНИЦЕФ-а, као мала градска млекара, а од 1974. године послује у
оквиру Агрокомбината из Ниша. Као самостално друштвено предузеће послује од
1994. године, да би 2007. године било други пут приватизовано. У 2014. години,
већински власник друштва „Нишка млекара“ постаје друштво „Круна комерц“ д.о.о.,
Београд, које се бави прерадом и конзервирањем млека, производњом млечних
производа и продајом на велико и мало млека и млечних производа, као и прометом
туђе робе. Друштво „Нишка млекара“ је 2015. године променило правну форму
друштва, из акционарског друштва у друштво са ограниченом одговорношћу, као и
пословно име.
„Нишка млекара“ откупљује сирово кравље млеко од преко 1.600 добављача, има
сопствену малопродајну мрежу, и пласира своје производе у највећим малопродајним
ланцима у Србији, али и у Македонији, Црној Гори и Босни и Херцеговини, што значи
да је циљно друштво и извозно активно. Извоз производа из асортимана циљног
друштва на тржишта земаља CEFTA споразума, обавља се у значајној количини и
вредности, и у 2014. години, учешће извоза у структури продаје овог друштва износило
је 14%. У периоду 2013-2014, циљно друштво није увозило пастеризовано млеко за
његову даљу прераду у иностранству, а пре тога је увезена минимална количина
пастеризованог млека и у минималној вредности.
Ово друштво своје производе пласира под робном марком „Ведро“, а широк
асортиман производа обухвата разне врсте млека, кисело-млечне производе, сирне
намазе, сиреве и маслац, који се производе од сировог млека које се прикупља из
еколошки најздравијих крајева Србије, као што су Стара планина, Сува планина,
Сврљишке планине, Велики и Мали Јастребац и падине Копаоника. Његова
дистрибутивна мрежа је организована преко центара у Нишу, Београду и Новом Саду,
с тим што се преко центра у Нишу обавља највећи део промета, као и извоз.
У периоду након приватизације, за само шест година, циљно друштво је
унапредило своју ефикасност и удвостручило производњу. Повећавао се број
запослених и број сеоских домаћинстава од којих је откупљивано сирово млеко, а
унапређени су производни и продајни капацитети. Млекара данас има 17
малопродајних објеката – у Нишу, Новом Саду, Кикинди, Зрењанину, Суботици и
Сенти, а производе млекаре свакодневно конзумирају припадници Војске Србије,
Министарства унутрашњих послова, велики број здравствених установа, дечијих
установа, студентских центара и др., што значи да се могу наћи у понуди на територији
целе Републике Србије. Производи се, пре свега, контролишу у лабораторији млекаре,
а затим, у Заводу за млекарство у Београду, Ветеринарском институту у Нишу, као и у
Институту за јавно здравље у Нишу. Остале значајне информације о пословању
циљног друштва биће изнете у наставку образложења.
На основу достављених података о висини укупних прихода које су сви учесници
у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2014.
години, Комисија је утврдила да је укупан приход учесника у концентрацији
вишеструко већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву
концентрације, због чега су учесници у концентрацији и имали обавезу да је пријаве.
Правни основ за концентрацију је Уговор о купопродаји удела, закључен 28.
октобра 2015. године, између друштва „Имлек“ (као купца) и тренутних власника
друштва „Нишка млекара“ (као продаваца), а то су друштво „Круна комерц“ д.о.о.,
Београд (87,4% удела у циљном друштву) и физичко лице Боривоје Манчић (12,6%
удела у циљном друштву). Уговором је предвиђено да друштво „Имлек“ купи 100%
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удела у друштву „Нишка млекара“ и на тај начин стекне самосталну контролу над
циљним друштвом. Предмет стицања контроле неће бити део пословања циљног
друштва који се односи на обављање малопродајне делатности, јер је Уговором о
купопродаји удела предвиђено да је отуђење малопродајних објеката циљног друштва
претходни услов за спровођење концентрације. Комисија је утврдила да је пријава
концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона.
Подносилац пријаве је као разлоге за спровођење концентрације навео стицање
регионалног бренда „Ведро“ на југу Републике Србије и побољшање логистике и
дистрибуције производа овог бренда на целокупном националном тржишту. Намера
друштва „Имлек“ је да свом портфељу брендова дода и бренд „Ведро“, који према
наводима подносиоца пријаве, ужива поверење потрошача на југу Србије. Стратегија
преузимања контроле је да се унапреди квалитет и изврши стандардизација производа
друштва „Нишка млекара“ који носе назив овог бренда, с обзиром на то да, према
оценама потрошача, квалитет производа може да варира, и да се на тај начин створи
још један снажан национални бренд који се пласира на тржишту Србије и околних
земаља. Циљно друштво је такође истакло препознатљивост бренда „Ведро“ и
потврдило да ће друштво „Имлек“ задржати овај бренд и наставити да производи
млеко и млечне производе под истим именом након спровођења концентрације.
Учесници у концентрацији наводе да би концентрација требало да допринесе развоју
бренда „Ведро“, тако што ће производи бити квалитетнији, а преко веће дистрибутивне
мреже друштва „Имлек“, биће пласирани на целокупном тржишту Србије и самим тим
ће бити доступни већем броју купаца.
Друштво „Имлек“ такође намерава да унапреди логистичку инфраструктуру,
имајући у виду географски положај Ниша, који се налази на паневропском коридору
10, односно аутопуту Е-75, а близу је и покрајине Косово и Метохија и Македоније.
„Нишка млекара“ би тиме постала центар за производњу и дистрибуцију производа на
југу Србије и дистрибутивни центар за покрајину Косово и Метохија и Македонију.
Пошто предвиђена улагања у производне операције друштва „Нишка млекара“ значе
унапређење техничко-технолошких услова и стандардизацију квалитета сировог млека,
подносилац пријаве намерава да настави да сарађује са постојећим добављачима
циљног друштва чије млеко испуњава услове квалитета прописане законом. То би
значило и да количина откупљеног млека од добављача остане иста, јер би се одржао
постојећи обим откупа сировог крављег млека. Тачност и прихватљивост ових навода
подносиоца пријаве, Комисија је додатно проверила током поступка, будући да је
наводе узела у обзир приликом оцене ефеката концентрације и доношења одлуке о
њеној дозвољености.
Подносилац пријаве је предложио да се релевантно тржиште производа одреди
као тржиште откупа сировог крављег млека и тржиште производње, велепродаје и
малопродаје (укључујући зелене пијаце) конзумног млека (укључујући пастеризовано и
стерилизовано млеко) и осталих млечних производа. Полазећи од члана 6. Закона и
члана 4. става 2. Уредбе о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Сл. гл.
РС“, бр. 89/2009) – у којем се наводи да уколико роба/услуга нема замену, релевантно
тржиште производа чини та роба, односно услуга – подносилац пријаве је закључио да
сирово кравље млеко нема супститут и да је оно једина сировина која се користи у
производњи конзумног млека и млечних производа.
У складу са тим је и изнео претходно наведени предлог дефиниције релевантног
тржишта производа, уз напомену да је у релевантно тржиште укључено како сирово
млеко које се користи у индустријској преради, тако и сирово млеко које се нуди и
откупљује на укупном тржишту на други начин (зелене пијаце, директна продаја).
Приликом одређивања тржишта производње и продаје, подносилац пријаве је узео у
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обзир целокупно тржиште велепродаје и малопродаје, укључујући продају млека и
млечних производа на зеленим пијацама (али не и млека у праху и путера, као свежих
индустријских производа), имајући у виду делатност учесника у концентрацији, њихов
ланац продаје и навике потрошача на релевантном тржишту. Касније је, у прилогу
пријаве – студији Млекарска индустрија у Србији: стање и перспективе – Извештај о
тржишту, од 5. маја 2015 – наведено да друштво „Имлек“ има водећу позицију на
тржишту откупа сировог млека, са уделом од /30-40/%, док његов удео на тржишту
млека које је расположиво за комерцијалну употребу износи /20-30/%, и да би то
тржиште требало узети као релевантно за анализу тржишних удела.
Приликом одређивања релевантног тржишта производа, Комисија је једино могла
да уважи закључак подносиоца пријаве да сирово кравље млеко нема супститут и да у
складу са тим треба одредити једно од релевантних тржишта производа, као тржиште
откупа сировог крављег млека. Остале наводе у погледу дефиниције релевантног
тржишта производа, Комисија није могла да уважи, што ће бити даље образложено.
Према подацима Републичког завода за статистику које је доставило
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, у Републици Србији, у 2014.
години је укупно произведено око 1.492.000.000 литара крављег млека, од чега су
млекаре од примарних произвођача млека откупиле и прерадиле око 818.000.000
литара млека. На основу овог податка, може се закључити да тржиште откупа сировог
млека карактерише релативно ниско учешће откупљеног млека (у циљу даље
индустријске прераде) у количини укупно произведеног (помуженог) сировог млека –
54,8%. Иако се овај податак може посматрати као индикатор ниског учешћа откупа
млека од стране млекара у укупној количини произведеног млека које произведу
примарни пољопривредни произвођачи, потребно је овај показатељ посматрати и на
нивоу годишњих, односно вишегодишњих праћења и оцењивања. Утврђено је да се
наведени удео откупа сировог млека константно повећавао током претходних година,
тако да је он у 2014. години био за око 7 индексних поена већи од удела у 2012. години,
када су млекаре откупљивале око 48% укупно произведеног сировог млека.
Неоткупљено млеко (млеко које нису откупиле млекаре) користи се за исхрану
чланова пољопривредних домаћинстава, исхрану стоке, домаћу индивидуалну прераду
у кисело-млечне производе (сир, кајмак, кисело млеко, итд.), продају у оквиру
домаћинстава или директну продају млечних производа добијених прерадом сировог
млека малопродајним трговинским радњама или на зеленим пијацама. Реч је тзв.
неформалном тржишту млека, које се од тржишта откупа сировог крављег млека
намењеног даљој индустријској преради разликује у следећем:
1) неоткупљено млеко је намењено „домаћој преради“, а не индустријској преради.
Оно је предмет „домаће прераде“, што подразумева производњу и прераду
млека и млечних производа у домаћинствима које се даље користи за сопствену
потрошњу у пољопривредним домаћинствима. Оно дакле није намењено
преради у млекарама нити га користе индустријски потрошачи;
2) иако се и сирово млеко на неформалном тржишту користи и за производњу и
прераду млека и млечних производа намењених продаји на тржишту, тј. за даљу
дистрибуцију и продају потрошачима, специфичност овакве продаје огледа се у
томе што се она у највећој мери односи на тзв. директну продају и обухвата
више канала дистрибуције и продаје потрошачима (нпр. зелене пијаце, директна
продаја трећим лицима на пољопривредним газдинствима, продаја „од врата до
врата“, ресторани, туристичка продаја, специјализоване продавнице). Ово млеко
отуда није намењено велепродаји нити малопродаји у (великим) трговинским
ланцима.
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Комисија је на основу наведеног могла да закључи да се у релевантно тржиште
производа не може укључити сирово млеко намењено домаћој преради и продаји на
зеленим пијацама, односно директној продаји, како је подносилац пријаве предложио.
Комисија је истовремено утврдила да се ефекти концентрације морају испитати
на следећим релевантним тржиштима производа:
− тржиште откупа сировог млека намењеног даљој индустријској преради;
− тржиште производње млека и млечних производа;
− тржиште продаје млека и млечних производа.
Тржиште откупа сировог млека обухвата сирово (помужено) кравље млеко
намењено даљој индустријској преради у млекарама, откупљено од пољопривредника,
тј. од примарних произвођача крављег млека. Под сировим млеком, подразумева се
кравље млеко добијено мужом, које није загревано на температури вишој од 40°C и
коме ништа није додато нити одузето. Сирово млеко мора да има својствен изглед, боју
и мирис и одмах после муже мора да буде охлађено на температури до +6°C, ако
сакупљање није дневно, односно на температури до +8°C, ако је сакупљање дневно.
Изузетно, сирово млеко не мора да буде охлађено до наведених температура, ако
млекара прерађује сирово млеко одмах после муже или у року од четири сата од
пријема у објекат за прераду
Комисија није разматрала откуп органског млека, већ само конвенционалног
млека, јер је удео производње органског млека и органских млечних производа у
Србији занемарљив. Осим тога, циљно друштво се не бави органском производњом,
тако да категоризација млека на конвенционално и органско млеко нема утицај на
оцену ефеката концентрације на конкуренцију на свим релевантним тржиштима.
Комисија сматра да се за потребе поступка испитивања пријављене
концентрације, сирово кравље млеко може сматрати хомогеним производом, који нема
супститут, и да квалитет млека (утврђен по класама) од кога зависи откупна цена
млека, не утиче на оцену ефеката концентрације, иако је уважена чињеница да
различите млекаре откупљују сирово млеко различитог квалитета, које се може
категорисати према прецизно утврђеним микробиолошким критеријумима.
Правилником о квалитету сировог млека („Сл. гл. РС“, бр. 21/09, даље у тексту:
Правилник), предвиђено је да се сирово млеко може откупљивати само ако је добијено
од здравих, обележених млечних грла, са регистрованих имања, и то после провере
квалитета сировог млека у овлашћеној лабораторији. Провера квалитета врши се
узимањем узорка сировог млека у присуству произвођача сировог млека и
представника млекаре, и анализом прописаног броја узорака у овлашћеној
лабораторији. Сирово млеко се састоји од неколико нутриционистичких елемената
(масти, протеини, лактоза и минерали) и мора да испуњава одређене критеријуме
прописане Правилником (нпр. у погледу минималног садржаја масти, протеина,
густине, РН вредности, киселости, броја бактерија и соматских ћелија).
Комисија је закључила и да се учесницима на тржишту откупа сировог млека
намењеног даљој индустријској преради, могу сматрати само млекаре, а не и
индустријски потрошачи, као што су кондиторски произвођачи и пекарска индустрија,
јер се сирово млеко не користи као сировина у индустријској производњи у поменутим
индустријским гранама. Овакав закључак о учесницима тржишта откупа сировог млека
у складу је и са стварном делатношћу учесника у концентрацији, који се баве откупом
сировог млека ради термичке обраде и даље прераде у производе од млека, или сирово
млеко након термичке обраде продају другим правним лицима која овако термички
обрађено млеко прерађују у производе од млека.
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Тржиште производње млека и млечних производа обухвата производњу
конзумног млека и осталих врста млечних производа. Конзумно млеко је термички
обрађено млеко намењено за исхрану људи, које се производи и ставља у промет као
пастеризовано млеко и стерилизовано млеко (млеко обрађено ултрависоком
температуром (УХТ) – стерилизовано млеко), односно као пуномасно млеко,
делимично обрано млеко, и обрано млеко. Остали млечни производи се односе на
ферментисане производе од млека (јогурт, кисело млеко, ферментисани производи од
млека са пробиотским бактеријама, кефир, остали ферментисани производи од млека,
ферментисани млечни напици), павлака, маслац, кајмак, сиреви и производи од сира,
млеко у праху и други сушени производи од млека, сурутка, млечни напици и млечни
десерти, смрзнути дезерти, сушени производи од млека и др. Комисија дакле није
прихватила предлог подносиоца пријаве да се из релевантног тржишта производа
изостави млеко у праху, које је он означио као „свеж индустријски производ“, заједно
са путером.
Производи од млека морају да испуњавају услове у погледу квалитета, и то за:
класификацију, категоризацију и назив производа (подела производа); физичка,
хемијска, физичко-хемијска и сензорска својства, као и састав производа; физичка,
хемијска, физичко-хемијска и сензорска својства сировина, додатака и других
супстанци које се употребљавају у производњи и преради производа (захтеви
квалитета); елементе битних технолошких поступака који се примењују у производњи
и преради производа (елементи битних технолошких поступака), а све у складу са
Правилником о квалитету производа од млека и стартер култура („Сл. гл. РС“, бр.
33/10, 69/10, 43/13 - др. правилник и 34/14).
Комисија сматра да се тржиште производње млека и млечних производа мора
издвојити као посебно релевантно тржиште производа, јер се анализом овог тржишта
може утврдити на који начин је употребљено, односно прерађено укупно откупљено
сирово млеко, односно који његов део је утрошен за производњу конзумног млека а
који део за производњу осталих млечних производа. Таква анализа је потребна и да би
се упоредиле структуре производних асортимана по појединим млекарама, посебно
учесника у концентрацији.
Тржиште продаје млека и млечних производа обухвата различита ужа тржишта,
односно канале продаје млека и млечних производа које користе подносилац пријаве и
циљно друштво, као и остали учесници на тржишту (млекаре), па се у оквиру овог
тржишта издвајају два ужа релевантна тржишта: продаја млека и млечних производа на
домаћем тржишту и извоз млека и млечних производа. Издвајање овог тржишта
производа и његова подела потребни су да би се утврдило како се пласирају производи
из асортимана учесника у концентрацији и других млекара (млеко и млечни
производи) и да би се сагледали ефекти на сваком од ових уже дефинисаних
релевантних тржишта производа.
У оквиру продаје млека и млечних производа на домаћем тржишту, посебно се
издваја, с једне стране, продаја млека и млечних производа намењених финалној
потрошњи, и то у оквиру различитих канала продаје, као што су најважнији (кључни)
купци – key account, односно продаја великим трговинским ланцима, HoReCa сектор –
продаја угоститељским објектима (нпр. хотели, ресторани, кафеи), традиционална
трговина (нпр. малим трговинским радњама), продаја дистрибутерима ради даље
продаје (нпр. малим трговинским радњама, или на јавним тендерима), и са друге
стране, продаја млека и млечних производа намењених индустријској потрошњи. У
оквиру тржишта извоза млека и млечних производа, издвајају се извоз у земље ЕУ, у
земље потписнице ЦЕФТА споразума, и на тржишта трећих земаља (нпр. Русије).
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Подносилац пријаве је предложио да се релевантно географско тржиште одреди
као тржиште Републике Србије, што је Комисија само делимично прихватила, и то у
погледу тржишта производње млека и млечних производа и тржишта продаје млека и
млечних производа на домаћем тржишту. Тржиште откупа сировог млека, Комисија је
дефинисала као тржиште Републике Србије, с тим што је у оквиру тог тржишта
дефинисала уже географско тржиште, као регионално тржиште, из разлога што је узела
у обзир више чинилаца, од којих се најважнијим сматрају транспортни трошкови и
удаљеност откупних места од производних погона млекара. Уже географско тржиште
откупа сировог млека је на овај начин, а за потребе предметног поступка, одређено као
регионално тржиште које обухвата територију која се налази на удаљености од око 150
км од погона друштва „Нишка млекара“, у којима се прерађује прикупљено сирово
млеко.
Табела бр. 1: Удаљеност откупних места од прерађивачких погона и граница исплативости
Удаљеност откупних места (км)
Граница
Р.бр.
Учесник на тржишту
исплативости (км)
минимална
максимална
1 Meggle Srbija
[...]
[...]
[...]
2 Сомболед
[...]
[...]
[...]
3 Границе
[...]
[...]
[...]
4 Млекара Шабац
100
5 Лазар
80
100
6 Млекара Лесковац
40
7 Екомлек
30
50
8 KUČ-COMPANY
120
120
9 Млекопродукт
200
10 Нишка млекара
100-150
5
430
11 Имлек
12 MLINPEK-MILK
50
50
Напомена: [...]. Према прецизно датим одговорима анкетираних млекара, највећа граница исплативости
прикупљања сировог крављег млека је 230 км.

Комисија је током испитног поступка (што ће даље у тексту бити образложено)
утврдила да наведена удаљеност откупних места од производних погона млекара
представља „границу“ исплативости откупа за млекаре у Србији, узимајући у обзир
транспортне трошкове допремања сировог млека од примарних произвођача до
производних погона. С обзиром на то да релевантно географско тржиште представља
територију на којој учесници на тржишту учествују у понуди или потражњи, и на којој
постоје исти или слични услови конкуренције, а који се битно разликују од услова
конкуренције на суседним територијама, Комисија је географско тржиште откупа
сировог млека одредила првенствено на основу критеријума процене могућности
опредељења млекара за куповином сировог млека у другим релевантним географским
областима (супституција тражње).
Полазећи од локације млекара, односно од мреже њихових откупних места,
Комисија је водила рачуна о чињеници да је сирово млеко лако кварљива роба, која
захтева посебан начин транспорта и посебне услове складиштења, што чини његов
откуп неисплативим са откупних места која су превише удаљена од производних
погона млекара. Поред тога, динамика прикупљања млека захтева његово свакодневно
прикупљање, с тим што неке млекаре прикупљају млеко сваки други дан, [...].
Подносилац пријаве нпр. прикупља млеко сваки дан са великих пољопривредних
газдинстава, док од осталих пољопривредника прикупља млеко сваки други дан, што

10

млекари смањује транспортне трошкове, а пољопривредницима трошкове хемикалија
за прање. Циљно друштво изузетно прикупља млеко сваки други дан, ако се ради о
појединачним произвођачима који имају расхладне уређаје, ако се преузима млеко чији
квалитет дозвољава такво прикупљање, или ако је због удаљености то једини исплатив
начин. Млекаре у највећем броју случајева користе комбиновани систем прикупљања
млека, тако што се за превоз користе возила у власништву млекара (сопствени превоз),
или се користе услуге екстерних превозника, нпр. за транспорт млека са појединих
откупних места.
Друштво „Имлек“ је потврдило да удаљеност откупних места од једног од
прерађивачких погона у Падинској Скели, Суботици и Зајечару износи од 5 до 430 км,
а да је удаљеност која се сматра границом исплативости откупа променљива, и зависи
од количине млека које се откупљује, квалитета млека и тренутне ситуације на
тржишту понуде сировог млека. Друштво „Нишка млекара“ је изјавило да удаљеност
његових откупних места директно зависи од географске дисперзије - размештености
произвођача млека на појединим теренима, па се тежи ка томе да откупна места буду
више територијално груписана (до 100 км), или да су повезана важним саобраћајним
правцима који су проходни 365 дана (до 150 км). Географски посматрано, мреже
откупних места ове две млекаре покривају значајан део тржишта Републике Србије, а
преклапају се на појединим деловима тог тржишта (нпр. у региону Ниша или Зајечара,
или у Банату у Војводини).
Комисија је отуда закључила да удаљеност производних погона млекаре није
једини чинилац који утиче на трошкове прикупљања млека, него да они зависе и од
груписаности примарних произвођача, величине производних капацитета погона
млекаре на одређеној локацији, и од величине пољопривредних газдинстава са којих се
прикупља млеко (нпр. млекаре могу да прикупљају млеко од великих произвођача, чак
и ако њихова удаљеност од погона млекаре прелази границу исплативости, а што је
већа млекара, граница исплативости откупа се повећава). Ипак, утврђено је да
најважнији учесници на тржишту откупа сировог млека нису у могућности да
прикупљају млеко на територији целе Републике Србије, као што то нису у могућности
ни учесници у концентрацији, због чега је за потребе овог поступка и одређено уже
географско тржиште откупа сировог млека, као регионално.
С обзиром на то да је закључено да је просечна граница исплативости
прикупљања сировог крављег млека 150 км, може се констатовати да у Републици
Србији постоји више ужих регионалних подручја са којих појединачне млекаре врше
откуп сировог млека. Пошто су појединачне млекаре географски дислоциране, чак и на
удаљености већој од 150 км, потребно је додатно дефинисати релевантно географско
тржиште. Наиме, потребно је анализирати постојање непрекидног ланца супституције
(енг. continuous chains of supstitution).
Непрекидни ланац супституције примењује и Европска комисија. У самим
смерницама за одређивање релевантног тржишта предвиђено је да у одређеним
случајевима, постојање непрекидног ланца супституције дефинише релевантно
тржиште на тај начин да оно обухвата и оне производе или географска подручја који
нису директни супститути. Постоје и случајеви у којима је на овај начин одређено
релевантно тржиште (Case Pilkington/SIV, 1994; Case AstraZeneca/Novartis, 2000).
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Слика 1. Пример непрекидног ланца супституције

Слика бр. 1. додатно појашњава појам непрекидног ланца супституције. Полази
се од претпоставке да постоје три различите млекаре. Млекара А на тржишту откупа
сировог млека конкурише млекари Б и обрнуто зато што су близу једна другој и зато
што постоји значајно преклапање њихових регионалних подручја прикупљања млека.
Млекара Б конкурише Млекари Ц и обрнуто. Откупне цене млекаре А су ограничене
откупним ценама млекаре Б и обрнуто. Откупне цене млекаре Б су ограничене
откупним ценама млекаре Ц и обрнуто. Због тога све три млекаре припадају истом
географском релевантном тржишту, јер практично су и откупне цене млекаре А онда
ограничене откупним ценама млекаре Ц.
То значи да, уколико би дошло да раста откупне цене млекаре А, део примарних
произвођача млека који се налази на пресеку регионалних подручја прикупљања млека
од стране млекара А и Б, а који су иначе продавали млеко млекари Б, сада би сарадњу
наставило са млекаром А. Због недостатка понуде и губитка добављача доћи ће до
раста откупних цена млекаре Б, па ће због тога део примарних произвођача млека, који
су своје производе продавали млекари Ц, сада сарађивати са млекаром Б. Због тога ће,
да би се задржао исти број добављача и услед пада понуде, доћи до повећања откупних
цена млекаре Ц. Исто се дешава и услед смањења откупних цена, само у супротном
смеру. Уколико дође до пада откупних цена млекаре А, део добављача који је иначе
снабдевао млекару А, због већих откупних цена снабдеваће млекару Б. Услед повећане
понуде, доћи ће до пада откупних цена млекаре Б, па ће због тога део њених добављача
почети да снабдева млекару Ц. Већи број добављача млекаре Ц значи и већу понуду на
том регионалном подручју што ствара могућност за смањење откупних цена.
Ланац супституције представља теоријски хипотетички скуп свих простора
обухвата потенцијалних примарних произвођача, где постоји довољан број
“заједничких” добављача сировог млека, који у случају повећања откупне цене неке
млекаре са којом они не сарађују, могу део своје понуде пласирати некој од тих других
млекари у непосредној близини која је повећала откупне цене и тиме онемогућити
експлоатацију од стране млекаре са којом тренутно сарађују. На тај начин,
онемогућено је експлоатационо понашање свих појединачних млекара које су део
ланца супституције, па чак и оних које међусобно не деле простор обухвата
потенцијалних примарних произвођача. Уколико млекара А смањи откупну цену, део
њених добављача ће почети да снабдева млекару Б, што онемогућава млекару А да
добије потребне количине сировог млека по знатно нижој откупној цени. Уколико
млекаре А и Б смање откупне цене, део добављача млекаре Б ће почети да снабдева
млекару Ц и тиме млекара Б нема могућност експлоатације својих добављача.
На бази претходно описаног метода, Комисија је анализирала и тржиште откупа
сировог млека на територији Републике Србије. Од укупног броја млекара које су
активне на тржишту откупа сировог млека у Србији, у анализу су укључене само
млекаре обухваћене узорком. За радијус ужих регионалних подручја са којих
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појединачне млекаре врше откуп сировог млека узета је удаљеност за коју је Комисија
утврдила као просечну границу исплативости и за коју је „Нишка млекара“ навела као
границу исплативости – 150 км.
На бази анализе уцртаних граница ужих регионалних подручја са којих би
појединачне млекаре из узорка могле да врше откуп сировог млека може се закључити
да постоје њихова значајна преклапања, што значи да за потребе овог поступка,
релевантно географско тржиште треба дефинисати и као тржиште Републике Србије.
Слика 2: Регионална подручја откупа сировог млека анкетираних млекара, према
просечној граници исплативости откупа од 150 км.

Спровођењем пријављене концентрације, друштво „Имлек“ ће стећи 100% удела
у друштву „Нишка млекара“ и на тај начин ће учврстити свој положај на релевантним
тржиштима, будући да су ова два друштва директни конкуренти и да је друштво
„Имлек“ најснажнији учесник на свим релевантним тржиштима. Концентрацијом ће се
повезати две, већ сада, појединачно значајне млекаре на тржишту, које ће након
спровођења концентрације заједно стећи несумњиво лидерски положај на тржишту
Републике Србије у односу на остале млекаре у Србији. Подносилац пријаве је навео
да на тржишту откупа сировог млека има удео од /30-40/%, а на тржишту млека које је
расположиво за комерцијалну употребу, односно откуп (сирово млеко које се користи
у индустријској преради и сирово млеко које се нуди и откупљује на укупном тржишту
на други начин – зелене пијаце, директна продаја) има удео од /20-30/%. Заједнички
удео учесника у концентрацији, на тржишту млека које је расположиво за
комерцијалну употребу, према наводима подносиоца пријаве износи /20-30/%. На
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тржишту производње и продаје, удео друштва „Имлек“ износи /30-40/%, а заједнички
удео учесника у концентрацији био би још већи, и износио би /30-40/%.
Подносилац пријаве објашњава да је разлика између тржишног удела друштва
„Имлек“ на предложеном тржишту откупа сировог млека расположивог за
комерцијалну употребу (/20-30/%) и на тржишту производње и продаје млека и
млечних производа (/30-40/%), последица више чинилаца:
− удела на тржишту производње и продаје млека и млечних производа који није
посматран само у односу на продају конзумног млека, већ у односу на укупну
продају конзумног млека и млечних производа (сиреви, павлака, ферментисани
млечни производи) тржишних учесника на релевантном тржишту;
− извоза млека и млечних производа;
− производње приватних робних марки које имају различити удео код различитих
произвођача;
− различитог производног асортимана појединих млекара који подразумева
различит однос конверзије сировог млека у конзумно млеко и/или млечни
производ.
На основу података достављених у пријави, Комисија је закључила да на
релевантним тржиштима, чије дефиниције је предложио подносилац пријаве, највећи
конкурент друштва „Имлек“ – млекара „Сомболед“ (која послује у оквиру француске
групе „Lactalis“), има око […] нижи тржишни удео од тржишног удела који има
друштво „Имлек“. Збир тржишних удела четири најважнија конкурента на тржишту
откупа сировог млека (које је расположиво за комерцијалну употребу), који су
наведени у пријави износи /10-20/%, и […] је нижи од удела који би на овом тржишту
после спровођења концентрације достигли њени учесници (/20-30/%), а на тржишту
производње и продаје, тај збир је /10-20/% и […] је нижи од удела који би на овом
тржишту после спровођења концентрације достигли њени учесници (/30-40/%).
Подносилац пријаве је навео да је у Републици Србији укупно 1,23 милијарде литара
сировог млека расположиво за комерцијалну употребу, односно откуп, што чини
агрегатну величину овако предложеног релевантног тржишта, док агрегатна величина
тржишта производње и продаје млека и млечних производа износи 512 милиона
литара. Показатељи тржишне снаге учесника у концентрацији изражени преко
тржишних удела на релевантним тржиштима, показују да би њихов заједнички удео
био знатно већи од удела конкурената и да би њихов тржишни положај био знатно
снажнији од положаја који имају њихови конкуренти на тим тржиштима. Овај
заједнички удео би могао да буде још већи, узимајући у обзир неслагање Комисије и
подносиоца пријаве око дефиниције релевантног тржишта производа, о чему ће бити
више речи у наставку образложења.
Сходно наведеном, Комисија није могла да донесе решење у скраћеном поступку,
без спровођења испитног поступка, јер у поступку покренутом по пријави
концентрације, на основу поднете документације и других чињеница познатих
Комисији, није могло основано да се претпостави да пријављена концентрација
испуњава услове дозвољености у складу са чланом 19. Закона. Било је потребно да се у
овом предмету спроведе испитни поступак, како би се испитали и други Законом
прописани критеријуми на основу којих се процењује дозвољеност концентрације, а не
само структура релевантног тржишта и положај учесника у концентрацији на
релевантним тржиштима.
Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих
чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и потребе да се изврши додатна
провера свих података наведених у пријави, као и закључака и оцена које су на основу
њих изведене, Комисија је утврдила да су испуњени услови да се поступак испитивања
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пријављене концентрације настави по службеној дужности, у складу са чланом 62. став
2. Закона. Комисија је током анализе података садржаних у пријави концентрације
закључила да је у испитном поступку потребно испитати и утврдити да ли су испуњени
услови дозвољености концентрације из члана 19. Закона. У члану 19. Закона прописано
је да су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно
ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије или
његовом делу, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било
резултат стварања или јачања доминантног положаја. Закључком о покретању
испитног поступка, бр. 6/0-03-906/2015-1, од 9. децембра 2015. године, а који је
објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на сајту Комисије, позвана су
сва лица која располажу подацима, исправама или другим информацијама које могу
допринети правилном утврђивању чињеничног стања у овом поступку, да их
неодложно доставе Комисији.
У испитном поступку, Комисија је предузела све потребне доказне радње у циљу
правилног утврђивања чињеничног стања, а нарочито је прикупљала податке од
различитих лица – учесника активних на сваком од дефинисаних релевантних тржишта
у Републици Србији. На основу овлашћења Председника Комисије бр. 6/0-03-906/20152 од 9. децембра 2015. године, овлашћено службено лице које је водило испитни
поступак, донело је већи број процесних закључака којима је бројним учесницима на
тржишту који су обухваћени спроведеном анкетом, наложено достављање података и
информација, као и сопствених оцена по различитим питањима. Дописима
Председника Комисије, од одређених јавних, односно државних институција такође је
затражено достављање појединих података за које је Комисија ценила да су потребни
за правилно утврђивање чињеничног стања. Комисија је током поступка добила
одговоре од свих анкетираних лица, а сачињена је и службена белешка о немогућности
да се од појединих лица добију подаци. Сви захтевани подаци, Комисији су
достављени посебно за сваку од три године које претходе години подношења пријаве
концентрације (2012, 2013. и 2014). Комисија је током поступка донела и неколико
закључака о заштити података по захтевима које су поједини анкетирани учесници на
тржишту поднели Комисији.
Прва група закључака упућена је већем броју пољопривредника, тј. примарним
произвођачима млека, и то добављачима циљног друштва – групи добављача сировог
млека који на месечном нивоу испоручују мање од 5.000 (пет хиљада) литара млека, и
групи добављача сировог млека који на месечном нивоу испоручују од 5.000 (пет
хиљада) до 10.000 (десет хиљада) литара млека, укључујући неке од највећих
добављача друштва „Нишка млекара“. Ради се о добављачима који циљном друштву
испоручују сирово млеко чија количина има удео од 9,62% у укупној количини сировог
млека које циљно друштво откупи од свих својих добављача (укупно њих 1600).
Комисија се усредсредила на добављаче циљног друштва, јер је проценила да
концентрација не утиче на положај добављача друштва „Имлек“, односно да неће
утицати на њихов положај, због чега је закључила да њихово анкетирање није од истог
значаја за оцену ефеката концентрације.
Овим произвођачима млека је наложено да доставе податке и информације, као и
сопствене оцене по даље наведеним питањима:
− да ли сматрају да би куповина друштва „Нишка млекара“ од стране „Имлек“
групе могла на било који начин да утиче на промену њиховог тренутног
положаја на тржишту откупа сировог крављег млека намењеног индустријској
преради у млекарама;
− да објасне на који начин регулишу пословне односе са млекарама чији су
добављач, односно у ком моменту закључују уговоре о откупу сировог крављег
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млека које производе, и на који временски период се ови уговори односе
(месечни, квартални, годишњи, итд.), као и начин њиховог обнављања након
истека периода на који су закључени;
да ли уговоре о откупу сировог крављег млека закључују искључиво са једним
купцем, или сарађују са више различитих млекара у земљи (уз податак са којим
млекарама сарађују и од када);
да у прилогу доставе фотокопије важећих уговора са свим млекарама којима
испоручују сирово кравље млеко;
да ли се уговорне одредбе мењају, на чији захтев и колико често; да наведу које
уговорне одредбе се најчешће мењају;
да ли са млекарама са којима сарађују имају било какве кредитне односе и у
чему се они огледају (нпр. наменски кредити за повећање броја крава, набавка
специјалних посуда за транспорт, лактофриза, итд.);
да ли коришћење таквих кредита ствара додатне обавезе за њих, као њиховог
корисника;
податке о укупној количини помуженог сировог крављег млека коју дневно и на
годишњем нивоу испоручују млекарама (изражено по свакој млекари
појединачно у литрима, за сваку класу млека);
податке о количини сировог крављег млека на којој остварују премију и колики
је износ премије у динарима по литру (изражено по свакој млекари појединачно
у литрима);
податке о откупним ценама млека по класама, израженим у динарима по литру
без ПДВ-а и премије (изражено по свакој млекари појединачно);
да објасне узроке евентуалних промена откупних цена сировог крављег млека
током посматраног периода и у којој мери индивидуални произвођачи млека
попут њих могу да утичу на висину откупних цена;
да ли сматрају да су промене висине откупних цена сировог крављег млека до
којих је дошло у периоду сарадње са млекарама које су њихови купци, биле
оправдане и неминовне (уз образложење њиховог става по овом питању);
да ли су члан неког удружења које окупља и заступа интересе примарних
произвођача сировог крављег млека, и ако јесу, да ли удружење може да утиче
на формирање откупних цена сировог крављег млека;
да ли сматрају да куповином „Нишке млекаре“, група „Имлек“ и „Нишка
млекара“ могу стећи бољи преговарачки положај на тржишту откупа сировог
крављег млека (на основу ојачавања снаге купца), односно да ли ће након
куповине „Нишке млекаре“ они имати неповољнији положај на овом тржишту;
да ли млекаре редовно преузимају уговорене количине млека, и којом
временском динамиком (дневно или на неки други начин);
да оцене могућности да нађу алтернативне купце за сирово кравље млеко у
случају снижења откупних цена, нередовног преузимања, нередовне исплате,
честих измена уговора, итд.;
у случају да млекара са којом тренутно сарађују смањи откупне цене сировог
крављег млека за 5-10%, да ли би:
▪ наставили да продају млеко истој млекари,
▪ наставили да продају млеко некој другој млекари, или
▪ престали да производе/продају млеко;
да ли постоји могућност да у некој независној лабораторији провере исправност
анализа сировог крављег млека обављених у млекарама (на основу којих се
врши разврставање млека по класама), ради поређења ових резултата;
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− да процене износ додатних трошкова које би сносили у случају оваквих
додатних анализа сировог крављег млека;
− да ли сматрају да ће куповина „Нишке млекаре“ имати позитивне ефекте за
„Имлек“ групу и „Нишку млекару“; да ли ће се куповином остварити друге
последице за остале учеснике на тржишту откупа сировог млека (у конкретном
случају за њих) и да наведу последице за које сматрају да ће вероватно
наступити;
− да ли сматрају да потрошачи могу имати користи од спровођења концентрације,
и уколико је одговор потврдан, да то образложе, као и разлоге за евентуална
супротна предвиђања;
− да оцене досадашње тржишно понашање друштва „Нишка млекара“ д.о.о. и
других млекара са којима сарађују.
Иста питања су упућена и друштву „ПКБ Корпорација“, Падинска Скела, једном
од највећих добављача друштва „Имлек“, а наложено је и достављање података
појединим асоцијацијама произвођача млека („Асоцијација произвођача млека Баната“,
Вршац, и „Централна асоцијација произвођача млека Војводине“, Нови Сад), од којих
је тражено да доставе податке и информације, као и сопствене оцене по даље
наведеним питањима:
− ко су чланови асоцијације и колико чланова она има;
− да ли чланови асоцијације (примарни произвођачи млека) сарађују са
друштвима „Имлек“ и „Нишка млекара“;
− са којим још млекарама сарађују чланови асоцијације;
− коју укупну количину сировог крављег млека чланови удружења могу
дневно/месечно да понуде млекарама на тржишту откупа;
− колико сировог крављег млека чланови асоцијације испоручују друштвима
„Имлек“ и „Нишка млекара“, уколико они сарађују са овим млекарама (уз
навођење податка о количини млека (израженој у литрима, за сваку млекару)
које је продато овим млекарама и удео продатог млека у укупној количини
млека које су чланови асоцијације продали свим млекарама са којим сарађују);
− да ли удружење располаже подацима о укупној количини млека коју
дневно/месечно произведу чланови удружења и подацима о укупној количини
сировог крављег млека које млекаре откупе од чланова удружења. У случају
постојања таквих података, било је потребно се доставе Комисији;
− са којим млекарама сарађују чланови удружења и да ли удружење сматра да
постоје разлике у сарадњи између произвођача млека, са једне стране, и
појединих млекара, са друге стране, и у чему се оне састоје (организација
откупа, услови откупа, висина откупних цена, кредитни аранжмани, и др.);
− да ли примарни произвођачи сировог крављег млека окупљени у удружењу
остварују бољу преговарачку позицију са млекарама по питању откупних цена и
других услова откупа, од позиције какву имају као појединачни преговарачи, и
у чему се она огледа;
− из досадашњег искуства удружења, у којој мери удаљеност примарних
произвођача сировог крављег млека од прерађивачких капацитета (погона)
појединих млекара (изражена у километрима) представља ограничавајућу
околност за њихову међусобну сарадњу;
− да ли су затварање „Новосадске млекаре“ и усмереност „Имлек“ групе ка већем
увозу пастеризованог млека утицали на пословање чланова удружења
смањењем откупљених количина сировог крављег млека на домаћем тржишту и
на који начин;
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− каква су досадашња искуства у сарадњи асоцијације и њених чланова са
млекарама “Имлек“ и „Нишка млекара“ и да ли се очекује да би таква сарадња
на било који начин могла да буде измењена након куповине друштва „Нишка
млекара“ (уз објашњење околности које се односе нпр. на редовност
откупљивања млека, поузданост ових млекара као уговорних партнера, њихову
ценовну политику, услове откупа млека и сл);
− да ли удружење располаже подацима о спецификацији висине и структуре
трошкова производње примарних произвођача сировог крављег млека
изражених у динарима по литру. У случају постојања таквих података, било је
потребно је да се доставе Комисији;
− који су извори финансирања удружења и да ли се коришћењем средстава из тих
извора обезбеђују повољности за чланове удружења, попут погодности
приликом набавке сточне хране, коришћења потребних ветеринарских услуга,
остваривања права на премију и слично.
Другу групу питања, Комисија је упутила млекарама – главним учесницима на
релевантним тржиштима (учесницима у концентрацији и њиховим највећим
конкурентима): „Meggle Srbija“ (Крагујевац), „Сомболед“ (Сомбор), „Млекопродукт“
(Зрењанин), „KUČ-COMPANY“ (Крагујевац), „Границе“ (Младеновац), „Млекара
Шабац“ (Шабац), „Лазар“ (Блаце), „Млекара Лесковац“ (Лесковац), „Еко-Млек“ и
„MLINPEK-MILK“ (Гаџин Хан). Процењено је да удео свих ових анкетираних млекара
на тржишту откупа сировог млека износи 70%, чиме је обезбеђена репрезентативност
групе анкетираних млекара.
Од конкурената друштава „Имлек“ и „Нишка млекара“, затражено је достављање
података и информација, као и сопствених оцена по даље наведеним питањима:
− податке о количини откупљеног сировог крављег млека на домаћем тржишту у
литрима намењеног даљој индустријској преради – укупно и по класама, као и
просечне откупне цене по класама;
− податке о укупној количини увезеног пастеризованог млека намењеног даљој
индустријској преради, и о просечној цени увезеног млека по литру на паритету
Fco фабрика, као и државе из којих је ово млеко увезено;
− количину премираног и непремираног млека у укупно откупљеним количинама
сировог крављег млека на домаћем тржишту.
− број добављача сировог крављег млека у периоду 2012-2014, уз навођење
разлога промена, уколико је њихов број променљив;
− уколико са својим добављачима сарађују на уговорној основи, да наведу да ли
су уговори по свему типски, без обзира на количину сировог млека које се
откупљује, или се ови уговори разликују у зависности од уговорених количина
млека. Било је потребно да се доставе фотокопије важећег уговора са
добављачем од кога дневно откупљују до 200 литара млека и уговора са
добављачем који дневно испоручује више од 500 литара сировог крављег млека
− процену тржишног удела млекаре на тржишту откупа сировог крављег млека
намењеног даљој индустријској преради (израженог у процентима), као и
методологију (начин) утврђивања тржишног удела;
− да објасне како организују прикупљање сировог млека – у смислу динамике
прикупљања млека (дневно или у неком дужем интервалу), и да ли је учесталост
прикупљања иста за „мале“ и „велике“ добављаче;
− да ли у ту сврху користе сопствена превозна средства или се систем
прикупљања организује на неки други начин; уколико се прикупљање
организује на други начин, да објасне како;
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− колико су откупна места млекаре (на којима се прикупља сирово млеко)
удаљена од погона у којима се прерађује прикупљено млеко; узимајући у обзир
транспортне трошкове, колика удаљеност извора снабдевања се сматра
„границом“ исплативости откупа;
− да ли млекара обезбеђује било какву кредитну подршку примарним
произвођачима сировог крављег млека; који су критеријуми за давање такве
подршке и у које сврхе је она претежно намењена;
− да ли одобравање и коришћење таквих кредита ствара било какве додатне
обавезе корисника кредита према даваоцу; да наведу које су то обавезе;
− податак о инсталираном производном капацитету млекаре, израженом у
литрима прерађеног млека на годишњем нивоу;
− податак о степену искоришћености производних капацитета млекаре у периоду
2012-2014;
− податке о укупним годишњим приходима млекаре оствареним у периоду 20122014;
− податак о укупној количини произведеног млека и млечних производа из
асортимана млекаре, количински и вредносно изражен, сходно табели која је
млекари достављена у прилогу, а према следећим категоријама производа:
пастеризовано млеко у литрима, стерилизовано млеко у литрима, укупно
конзумно млеко у литрима, ферментисани млечни производи у литрима,
павлака у литрима, маслац, сир, млеко у праху у килограмима, и остали млечни
производи;
− да ли се у периоду 2012-2014 мењао производни асортиман млекаре; у чему су
се огледале промене у асортиману и од чега су те промене зависиле;
− да ли млекара учествује у производњи било које домаће приватне робне марке
(која робна марка је у питању, од када се производи и за чије потребе);
− како производња приватне робне марке, према сопственој процени, утиче на
тржишни положај млекаре (уз објашњење на који начин);
− податак о структури цене коштања 1л конзумног млека, и то за следеће две
врсте млека које су садржане у просечној потрошачкој корпи Републике Србије:
1) свеже пастеризовано млеко са 2,8% млечне масти у паковању од 1л; 2)
стерилизовано млеко у тетрапаку, трајности од 60 дана у паковању од 1л, према
табели која је млекари достављена у прилогу;
− податке о структури продаје млека и млечних производа као финалних
производа млекаре, уз објашњење да ли укупно произведене количине ових
производа пласирају искључиво на домаћем тржишту, или је део произведених
количина намењен извозу;
− уколико део своје производње извозе, да наведу на која тржишта (Европска
унија, земље потписнице CEFTA споразума, трећа тржишта), од када, у којој
количини и вредности, и у ком асортиману;
− колики је удео извоза у укупно произведеним количинама млека и млечних
производа млекаре;
− колики је удео продаје на домаћем тржишту производа млекаре намењених
даљој индустријској преради у другим индустријским гранама, а колики је
намењен финалној потрошњи;
− у којим другим индустријским гранама се производи млекаре користе као инпут
у производњи; ко су највећи индустријски купци производа млекаре;
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− који су најважнији канали продаје млека и млечних производа на домаћем
тржишту намењених финалној потрошњи (Key Account, HoReCa сектор, тзв.
традиционална трговина, и др.);
− да ли продају из претходне тачке врше непосредно или преко дистрибутера (уз
навођење којих);
− да ли се производи млекаре могу наћи у понуди у малопродајним објектима на
територији целе Републике Србије, на регионалном тржишту или само на
локалном тржишту; да наведу која су то регионална и локална тржишта и да
објасне разлоге за стање које наводе;
− да ли сматрају да би куповина друштва „Нишка млекара“ од стране друштва
„Имлек“ могла на било који начин да утиче на промену њиховог тренутног
положаја на тржишту откупа сировог крављег млека намењеног индустријској
преради у млекарама, на тржишту производње млека и млечних производа и на
тржишту продаје млека и млечних производа;
− да ли сматрају да спровођење ове концентрације може имати било какве ефекте
на крајње потрошаче у Републици Србији (у погледу цена, асортимана или
квалитета производа, и др.).
Учесницима у концентрацији је, поред ових питања, наложено да доставе и
додатне податке, па је од друштва „Имлек“ тражено да одговори на следећа питања:
− да достави податке о појединим повезаним учесницима на тржишту и о
учесницима за које се сматрало да су повезани, као и о млекарама које послују
као повезани учесници на тржишту;
− износ транспортних трошкова по литру увезеног пастеризованог млека на
релацији „Козарска Дубица-Београд“;
− да ли увоз пастеризованог млека подлеже обавези плаћања прелевмана и колики
је износ прелевмана по литру;
− да објасни тренутни статус погона некадашњег друштва „Новосадска млекара“
и планове у погледу тих погона; где се налази производна опрема ове млекаре,
да ли намерава њену дислокацију и где, и др.;
− да објасни какву улогу ће „Новосадска млекара“ у наредном периоду имати на
тржиштима откупа сировог крављег млека и производње млека и млечних
производа; да ли планира поновно активирање ове млекаре и у ком периоду;
− како намерава да утврди услове откупа сировог крављег млека са постојећим
добављачима „Нишке млекаре“ након њене куповине;
− да наведе процену могуће промене количине откупљеног млека услед
планираних улагања у друштво „Нишка млекара“; податак о могућим изворима
таквог додатног снабдевања млеком;
− да ли ће након спровођења концентрације наставити да сарађује са добављачима
млека из Баната који су до сада сарађивали са друштвом „Нишка млекара“, уз
појашњење каква ће бити будућа пословна политика друштва „Имлек“ према
добављачима млека, посебно са онима из Баната (да ли ће откупна политика
остати иста, да ли ће задржати све постојеће добављаче, укључујући досадашње
добављаче друштва „Нишка млекара“, да ли ће сарадња бити настављена под
истим условима и др.).
Од циљног друштва је тражено достављање података у вези са следећим
питањима:
− износ транспортних трошкова по литру увезеног млека на релацији „продавацНиш“;
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− да ли увоз пастеризованог млека подлеже обавези плаћања прелевмана и колики
је износ прелевмана по литру;
− податке о поједним добављачима сировог млека
− да ли би куповина „Нишке млекаре“ могла на било који начин да утиче на
постојање или развој бренда „Ведро“.
Трећа група питања била је упућена најзначајнијим тзв. индустријским
потрошачима (произвођачима кондиторских производа, произвођачима сладоледа и
индустријским пекарама): „Пионир“ (Београд), „Soko Štark“ (Београд), „Концерн
Бамби“ (Пожаревац), „SWISSLION“ (Београд), „Jaffа“ (Црвенка), „Banini“ (Кикинда),
„Kondiva“ (Бујановац), „Nelli“ (Лозница), „Kony-Trade“ (Житорађа), „DON DON“
(Нови Београд), „Београдска пекарска индустрија“ (Земун), „Фриком“ (Београд),
„Nestlé Adriatic S“ (Београд) и „Ice Cream Factory“ (Нови Београд). Од ових учесника на
тржишту је тражено да одговоре на следећа питања:
− да ли у производном процесу, као улазну сировину, могу да користе сирово
кравље млеко;
− у случају да сирово кравље млеко не користе као улазну сировину, да наведу
које млечне производе користе у те сврхе;
− да ли постоје било који супститути које могу да користе у својој производњи
уместо наведених млечних производа, а које сматрају адекватном заменом у
погледу квалитета, набавне цене, редовности снабдевања, учешћа у структури
цене коштања њихових готових производа, и др.;
− да наведу изворе снабдевања потребним сировинама – млеком и млечним
производима (од којих домаћих произвођача млека и млечних производа
набављају сировине);
− да објасне структуру набавке, тако што ће навести у ком обиму (израженом у
процентима, као удео у укупној количини набавке) набављају млеко и млечне
производе на домаћем тржишту, а у ком обиму увозе ове производе; да наведу
земље из којих увозе ове производе;
− да наведу просечно процентуално учешће млека и млечних производа које
употребљавају као улазну сировину у производњи у структури цене коштања
њиховог пондерисаног производног асортимана;
− у којој мери набавка млека и млечних производа из увоза, уместо њихове
набавке на домаћем тржишту, утиче на повећање/смањење набавне цене ове
сировине (царине, прелевмани, транспортни трошкови, услови плаћања, и др.);
− у којој мери набавка сировина – млека и млечних производа из увоза, мења
њихову конкурентску способност да пласирају производе на домаћем тржишту
и/или извозним тржиштима и на који начин;
− да ли сматрају да би куповина друштва „Нишка млекара“ од стране „Имлек“
групе могла на било који начин да утиче на промену њиховог тренутног
положаја на тржишту снабдевања млеком и млечним производима, као
последица јачања тржишног положаја учесника у концентрацији, у погледу
набавних цена, рокова испоруке, услова плаћања, и др.;
− у случају да млекара са којом тренутно сарађују повећа цене млека и млечних
производа за 5-10%, да ли би:
▪ наставили да купују ове производе од исте млекаре,
▪ потражили неку другу домаћу млекару као добављача,
▪ обезбедили ове производе из увоза, или
▪ одустали од даље набавке млека и млечних производа.
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− уколико пословно сарађују са млекарама из састава „Имлек“ групе и/или
„Нишком млекаром“, да оцене њихова досадашња пословна искуства са овим
млекарама;
− да ли сматрају да крајњи потрошачи могу имати користи од спровођења
концентрације; уколико је одговор потврдан, било је потребно да то образложе,
као и да наведу разлоге за евентуална супротна предвиђања.
Четвртом групом закључака наложено је достављање података најзначајнијим
трговинским ланцима у Србији који су од националног значаја, као и појединим
регионалним трговинским ланцима који су активни у неким деловима Србије, посебно
у градовима у близини Ниша: „DELHAIZE SERBIA“ (Београд), „Idea“ („Idea“ и
„Mercator“) Београд, „Gomex“ (Зрењанин), „ДИС“ (Крњево), „UNIVEREXPORT“ (Нови
Сад), „Аман“ (Београд), „Veropoulos“ (Нови Београд), „Core Distribution“ („Арома
маркети“) Нови Београд, „Qvattro Company“ (Нови Београд), „Metla komerc“
(Лесковац), „Орион“ (Лесковац), „Prima Nova“ (Лесковац), „Алфа“ (Јагодина) и „Миле
пром“ (Лозница). Од ових учесника на тржишту је затражено да одговоре на следећа
питања:
− да ли су у понуди њихових малопродајних објеката заступљени млеко и млечни
производи из асортимана млекара „Имлек“ групе и/или „Нишке млекаре“;
− уколико је на претходно питање одговор потврдан, да наведу да ли се сви
производи из асортимана млекара „Имлек“ групе и „Нишке млекаре“ (млеко и
млечни производи) могу наћи у понуди у њиховим малопродајним објектима на
територији целе Републике Србије, без обзира на њихов географски размештај,
или се ови производи налазе само у понуди ограниченог броја малопродајних
објеката на одређеним географским подручјима; ако су ови производи
заступљени само у одређеним географским подручјима, да објасне разлоге за
случајеве које наводе;
− од којих млекара (осим млекара „Имлек“ групе и „Нишке млекаре“) њихов
трговински ланац набавља млеко и млечне производе; да ли се у малопродајним
објектима могу наћи млеко и млечни производи, односно производи из
асортимана млекара из иностранства; да наведу податке о овим млекарама из
иностранства и њихове производе који су заступљени у трговинском ланцу;
− да наведу разлоге због којих се пословна политика њиховог ланца заснива на
набавци млека и млечних производа из асортимана различитих произвођача;
− колики појединачни удео у вредности укупних набавки млека и млечних
производа које њихов трговински ланац реализује на годишњем нивоу и
остварених продаја ове групе производа, имају млекаре са којима сарађују;
− колико траје сарадња њиховог ланца са млекарама са којима сарађују; да ли
имају претежно дугорочну/вишегодишњу сарадњу са истим произвођачима
млека и млечних производа; каква су њихова досадашња искуства у сарадњи са
њима;
− уколико је било прекида такве сарадње на њихов захтев, да наведу најчешће или
искључиве разлоге због којих се сарадња прекидала;
− да ли су неке млекаре, као њихови потенцијални добављачи, одбијале да
сарађују са њима; које су то млекаре и због чега су одбијале сарадњу;
− уколико би неко од њихових великих добављача евентуално прекинуо сарадњу
са њима, да ли би брзо и без великих тешкоћа могли да промене добављаче и да
производе набављају од нових добављача из земље или иностранства; да ли у
случају евентуалних поремећаја у сарадњи могу брзо и без великих тешкоћа да
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−
−

−

−

−

−

промене количину производа које набављају од постојећих добављача или да
измене асортиман ових производа;
које чиниоце и околности сматрају одлучујућим приликом избора одговарајућег
добављача млека и млечних производа;
на који начин структурирају асортиман понуде млека и млечних производа у
њиховим малопродајним објектима; да ли су у томе потпуно самостални или
постоји одређени „притисак“ добављача у погледу постављања извесних услова
код испорука производа (нпр. „везивање“ неких испорука у погледу количине
производа које набављају или врста производа из њихових асортимана);
колико приходи од продаје производа из групе „млеко и млечни производи“
процентуално учествују у укупно оствареном годишњем приходу њиховог
ланца из делатности малопродаје;
да ли располажу проценом о релативном учешћу њиховог ланца (израженом у
процентима) у укупној вредности малопродаје млека и млечних производа у
Републици Србији; да наведу процењено учешће њиховог ланца;
да објасне начин формирања њихове малопродајне цене за поједине категорије
производа из области млечне индустрије (пастеризовано млеко, стерилизовано
млеко и ферментисани млечни производи у паковању од 1 литра), као и
структуру ових малопродајних цена;
да ли сматрају да куповина друштва „Нишка млекара“ од стране друштва
„Имлек“, услед јачања тржишне позиције учесника у концентрацији, као
њихових добављача, може утицати на евентуалну промену њиховог тренутног
положаја на тржишту малопродаје млека и млечних производа; да наведу
разлоге за таква очекивања.

Последња група питања упућена је државним, односно јавним институцијама
Републике Србије, па су тако тражени подаци од Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, Привредне коморе Србије, Управе царина Министарства
финансија и Републичког завода за статистику.
Од Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Привредне коморе
Србије затражено је да одговоре на следећа питања:
− колики је годишњи обим производње млека у Републици Србији коју су
остварили примарни пољопривредни произвођачи (фармери), уз навођење
података о укупној производњи, коју чине количине које су откупиле млекаре, и
све друге количине које нису откупиле млекаре, а евидентиране су као
остварена производња примарних произвођача;
− колико примарног (помуженог) млека годишње откупе млекаре (исказаног као
проценат од укупних годишњих количина примарног, тј. помуженог млека
произведеног у Републици Србији);
− каква је процена разлике између укупно произведених и откупљених количина
млека намењених даљој индустријској преради у млекарама; шта се дешава са
млеком које млекаре не откупљују и које механизме надзора има држава над
делом производње млека који млекаре нису откупиле;
− на које све начине може да се употребљава млеко које је произведено, а које
млекаре нису откупиле, осим могућности да га произвођачи користе за
сопствене потребе;
− да ли би се враћањем неоткупљеног млека у легалне токове и откупљивањем
овог млека од стране млекара могло трајно обезбедити довољно млека из
домаћих извора на тржишту Републике Србије, без повремених несташица и
потребе да се оно обезбеђује интервентним увозом;
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− колико тренутно има регистрованих и активних млекара у Републици Србији; да
ли се и како број млекара мењао током претходних 5 (пет) година; шта су
главни разлози таквих промена; податак о 10 (десет) највећих млекара у 2014.
години, рангираних према критеријуму вредности производње млека;
− колико млекара у Републици Србији поседује све неопходне сагласности за
извоз млека и млечних производа у земље Европске Уније; који су критеријуми
за добијање таквих сагласности (стандарди, лиценце и др.);
− каква је тенденција у погледу кретања домаћег сточног фонда са аспекта броја
музних крава и просечне млечности по грлу у претходних пет година;
− да ли и на који начин држава може да утиче на побољшање структуре сточног
фонда са становишта бројности, расног састава и млечности крава, на
квалитетнију ветеринарску заштиту, оптималан начин исхране, примену
савремених технологија у процесу производње сировог крављег млека, итд.;
− да ли је укидање увозних царина на млеко и млечне производе из Европске
Уније од почетка 2014. године утицало на тржишни положај домаће млекарске
индустрије, и ако јесте у ком смислу;
− да ли је промена дозвољеног нивоа афлатоксина у млеку и млечним
производима утицала на количину извезених производа домаћих млекара и на
којим извозним тржиштима, и на који начин;
− како су рестрикције које је Русија увела 2014. године на увоз млека и млечних
производа са тржишта земаља Европске уније (које се не односе на Републику
Србију), утицале на правце извоза и извезене количине млека и млечних
производа из Републике Србије на инотржишта;
− да ли су у Републици Србији предложени и усвојени сви прописи и правилници
у вези са ЕУ стандардима у производњи и откупу сировог млека, његовој
индустријској преради, као и начину лабораторијске контроле његове
исправности; уколико нису, каква је предвиђена динамика доношења
конкретних прописа, затим, који и какви ефекти њиховог доношења се очекују
(дозвољени ниво афлатоксина, примена прелевмана у функцији заштите
домаћих примарних произвођача млека, и др.);
− када се очекује почетак рада националне лабораторије за контролу квалитета
млека; појасните на који начин је предвиђено да лабораторија функционише.
Од Управе царина је затражено да доставе податке о увозу и извозу млека за
2012, 2013 и 2014. годину и то: податке о количини и вредности увезеног млека и
производа од млека, и о количини и вредности извезеног млека и производа од млека, и
то за следеће тарифне ознаке: 0401 – млеко и павлака, неконцентровани и без додатог
шећера и других материја за заслађивање, укупно за тарифну ознаку и подаци по
подбројевима 0401 10, 0401 20, 0401 40, 0401 50; 0402 – млеко и павлака,
концентровани или са садржајем додатог шећера или других материја за заслађивање;
0403 – млаћеница, кисело млеко и павлака, јогурт, кефир и остало ферментисано и
закисељено млеко или павлака; 0404 – сурутка; 0405 – маслац и остали млечни намази;
0406 – сир и урда.
Од Републичког завода за статистику Комисија је затражила достављање
података о годишњој агрегатној количини произведених индустријских производа у
2014. години (израженим у литрима, односно килограмима производа) из категорија:
конзумно млеко (пастеризовано и стерилизовано), павлака, млеко у праху (пуномасно
и обрано), и сиреви.
Одлучујући по поднетој пријави концентрације у поступку који је настављен по
службеној дужности, Комисија је размотрила списе предмета и извршила увид у
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документацију достављену уз пријаву. Такође, извршен је увид у све допуне ове
пријаве, које је поступајући по налогу Комисије припремило и накнадно доставило
друштво „Имлек“, као и увид у поднеске циљног друштва и конкурената учесника у
концентрацији (група изабраних млекара), од којих је захтевано да одговоре на
конкретна питања која је поставила Комисија, а о чијем садржају су раније у
образложењу изнети сви детаљи. Извршен је увид и у поднеске које су, одговарајући
на питања Комисије, доставили примарни пољопривредни произвођачи млека, који су
кооперанти млекара и учесници на страни понуде на тржишту откупа сировог млека,
на којем се млекаре снабдевају овом сировином за своју производњу. Комисија је
анализирала и одговоре добијене од представника кондиторске и пекарске индустрије,
као и индустрије сладоледа, који млеко, односно одређене млечне производе користе
као сировину у својој производњи. Коначно, Комисија је извршила увид и у сву
документацију која се односи на одговоре које су на постављена питања Комисији
доставили представници трговине преко чијих се продајних канала млеко и млечни
производи допремају до потрошача.
Током спровођења поступка, Комисија је остварила сарадњу и са претходно
наведеним државним, односно јавним институцијама Републике Србије, који су
достављањем тражених података и информација (који чине део списа предмета и који
су били предмет извршеног увида Комисије у њихов садржај), обезбедили Комисији да
дође до конкретних сазнања о релевантном чињеничном стању на оним тржиштима
која су била предмет анализе у овом поступку, а што је коришћено за потребе и у циљу
доношења исправне одлуке Комисије у предметном поступку. На основу утврђеног
чињеничног стања, Комисија је закључила да треба одлучити као у диспозитиву овог
решења, из разлога који се наводе и образлажу даље у тексту.
Приликом оцене ефеката концентрације на релевантним тржиштима, Комисија је
закључила да ће њено спровођење изазвати одређене хоризонталне и вертикалне
ефекте на тим тржиштима. Иако су привредна друштва која су учесници у
концентрацији директни конкуренти на свим дефинисаним релевантним тржиштима,
што указује на то да се ради примарно о хоризонталној концентрацији, Комисија је
оценила да ће њено спровођење имати и одређене вертикалне ефекте, будући да је реч
о вертикално повезаним тржиштима (откуп, производња и продаја). Ипак, Комисија је
приликом вођења испитног поступка, пажњу првенствено посветила анализи
хоризонталних ефеката, који настају услед спровођења концентрације.
Анализирајући податке које је током поступка добила од учесника на тржишту
откупа сировог млека намењеног даљој индустријској преради, и то од примарних
произвођача млека и млекара, као и од државних институција, Комисија је прво
оцењивала ефекте на овом тржишту.
Према подацима Републичког завода за статистику које је доставило
Министарство пољопривреде и заштите животне средине, млекаре су у 2014. години од
примарних произвођача млека у Републици Србији откупиле и прерадиле око
818.000.000 литара сировог млека, што је Комисија узела као податак о агрегатној
величини тржишта откупа сировог млека намењеној даљој индустријској преради у
млекарама које га откупљују. На основу података Министарства пољопривреде и
заштите животне средине, утврђено је да у Србији постоје 202 млекаре, али да је
активно око 120 млекара, узимајући у обзир околност да број активних млекара варира
од 120 до 140 млекара, у зависности од године.
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Табела бр. 2: Упоредни преглед годишњег обима производње сировог млека
Врста млека

Кравље

Производња млека (у 000 литара)

2012.
1.465.000

2013.
1.451.000

2014.
1.492.000

Извор: Министарство пољопривреде и заштите животне средине (према подацима Републичког завода
за статистику)

Табела бр. 3: Количина откупљеног и прерађеног крављег млека

Врста млека

Кравље

Количине откупљеног и прерађеног
крављег млека (у 000 литара)

2012.
712.000

2013.
745.000

2014.
818.000

Учешће у укупно произведеном
крављем млеку (% )

2012.
48,6

2013.
51,3

2014.
54,8

Извор: Министарство пољопривреде и заштите животне средине (према подацима Републичког завода
за статистику)

Подаци из претходних табела упућују на закључак да су у посматраном и
оцењиваном периоду, количине произведеног примарног млека биле прилично
стабилне и уравнотежене. Оваква квалификација проистиче из тога што су се годишње
промене тих количина кретале између 1% и 2% (у 2014. години је ова производња била
већа за 1,8% од упоредиве производње у 2012. години). Далеко интензивније су биле
промене на страни откупљених количина сировог млека које су млекаре прерадиле. Тај
откуп је у 2014. години био за 106 милиона литара, или за 14,9% већи од количине
откупа реализованог у 2012. години. То је даље определило позитивну тенденцију о
којој је у претходном делу овог образложења било речи, а која се односи на раст
учешћа откупљеног млека од стране млекара у укупно произведеном сировом млеку, а
што се види у табели бр. 3.
На основу података о укупном увозу млека и млечних производа које је
доставила Управа царина утврђено је да укупан увоз млека односно производа са
тарифном ознаком 0401 – Млеко, павлака, неконцентровани и без додатног шећера или
других материја за заслађивање у 2014. години, износи 22.694,34 тоне. Реч је о увозу
пастеризованог млека од стране млекара намењеног даљој преради. Учешће укупно
увезене количине млека од стране млекара у изабраном узорку у укупном увозу износи
66,5% (нешто више од 15 милиона литара), док је учешће друштва „Имлек“ у укупном
увозу […] (око […] милиона литара). Укупан увоз осталих млечних производа у 2014.
години износио је 12.664,82 тоне.
Комисија је утврдила да укупна количина млека која је ушла у млекаре у 2014.
години (сирово откупљено и увезено пастеризовано млеко) износи око 840,7 милиона
литара млека, и да увоз пастеризованог млека намењеног даљој индустријској преради
није значајан за оцену ефеката концентрације. Удео увезеног пастеризованог млека у
укупној количини млека које се користи као сировина у млекарама је мали и износи
2,7%, док је удео откупљеног домаћег сировог млека 97,3%. То показује да се готово
сво млеко које се користи у даљој индустријској преради у млекарама набавља од
произвођача у Србији. Учешће пастеризованог млека које је у 2014. години увезло
друштво „Имлек“ у укупној количини млека које је то друштво индустријски
прерадило износи […], што показује да подносилац пријаве готово сво млеко које
користи у даљој индустријској преради такође набавља од произвођача у Србији.
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Табела бр. 4: Увоз пастеризованог млека, 2014. година
Укупна количина
Р. бр. Учесник на тржишту увезеног пастеризованог Учешће (%)
млека (у 000 литара)
1 Meggle Srbija
2 Сомболед
3 Границе
4 Млекара Шабац
5 Лазар
6 Млекара Лесковац
7 Екомлек
8 KUČ-COMPANY
9 Млекопродукт
10 Нишка млекара
11 Имлек
12 MLINPEK-MILK
13 Укупно
14 Остали (110 млекара)
15 УКУПНО

[...]
[...]
[...]
-

[...]
[...]
[...]

287,7
-

1,3

[...]
15.087,4

[...]
66,5

7.606,92

33,5
100,0

22.694,34

Комисија је на основу достављених података током поступка, утврдила да учешће
друштва „Имлек“ на тржишту откупа сировог млека у Републици Србији износи /3040/%, а друштва „Нишка млекара“ /0-5/%, као што је приказано у табели бр. 5. Млекара
„Сомболед“ има учешће од /5-10/%, „Млекара Шабац“ – 5%, „Млекопродукт“ – 4,2%,
„MEGGLE SRBIJA“ – /0-5/%, млекара „Границе“ – /0-5/%, „KUČ-COMPANY“ – 2,6%,
млекара „Лазар“ – 2,5%, „Екомлек“ – 1,8%, „Млекара Лесковац“ – 1,7%, и „MLINPEKMILK“ – 0,1%.
Табела бр. 5: Количина откупљеног сировог крављег млека намењеног даљој
индустријској преради и тржишни удели млекара, 2014. година
Р. бр.

Учесник на тржишту

Количине откупљеног
сировог млека (у 000
литара)

Учешће (у % )

1 Имлек

[...]

/30-40/

2 Сомболед

[...]

/5-10/

3 Млекара Шабац

41.229,03

5,0

4 Млекопродукт

34.071,68

4,2

5 Нишка млекара

[...]

/0-5/

6 Meggle Srbija

[...]

/0-5/

7 Границе

[...]

/0-5/

8 KUČ-COMPANY

21.074,31

2,6

9 Лазар

20.441,18

2,5

10 Екомлек

14.366,51

1,8

11 Млекара Лесковац

13.883,53

1,7

910,00

0,1

13 Укупно

572.869,08

70,0

14 Остали (110 млекара)

245.130,92

30,0

15 УКУПНО

818.000,00

100,0

12 MLINPEK-MILK
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Садржај претходне табеле потврђује адекватан избор анкетираних млекара,
будући да одабраних 12 млекара учествује са 70% у количини укупно откупљеног
сировог млека.
Током испитног поступка, анкетиране млекаре су Комисији доставиле процене
њихових тржишних удела на тржишту откупа сировог крављег млека намењеног даљој
индустријској преради изражене у процентима, као и податке о примењеној
методологији од стране појединих млекара за потребе такве процене. На основу
података приказаних у табели бр. 6. може се закључити да су анкетирани учесници
користили различите методологије у процени сопственог тржишног учешћа.
Истовремено се поређењем ових података са подацима из табеле бр. 4. може закључити
да постоје значајна одступања (Имлек, Нишка млекара, Meggle Srbija), односно да
постоје одступања од удела који су израчунати на основу званичних података
Републичког завода за статистику о откупу сировог млека на домаћем тржишту. Због
одступања од званичних података о откупу сировог млека, наведени подаци немају
исти смер и интензитет за читаву групу анкетираних млекара.
Друштво „Имлек“ је проценило да је његов тржишни удео /20-30/% (што је око
[…] индексних поена ниже од његовог удела који проистиче из званичних података).
Истовремено, процењено тржишно учешће млекаре „Сомболед“ (/5-10/%) приближно
је једнако тржишном учешћу добијеном на основу калкулације података добијених од
стране учесника на тржишту и званичних података (/5-10/%). Комисија констатује
постојање и оваквих оцена и података у вези са стањем на тржишту откупа сировог
млека, и при томе их не сматра прихватљивим и реалним, због чега их и није користила
у извођењу њених коначних ставова и закључака.
Табела 6: Сопствена процена тржишног удела на тржишту откупа сировог млека
Р. бр.

Учесник на тржишту

Процењено тржишно
учешће
/10-20/% [...]

1 Meggle Srbija

/5-10/% [...]

2 Сомболед
3 Границе

[...] [...]

4 Млекара Шабац
5 Лазар

8,00% Процена је извршена на основу контакта са 10 највећих млекара у Србији
-

6 Млекара Лесковац
7 Екомлек

2,00%
-

8 KUČ-COMPANY

2-3% Процена је извшена искуственом методом

9 Млекопродукт

4,37%

10 Нишка млекара

/0-5/%
Процена је извршена у складу са методологијом коришћеној у прилогу пријаве – студији
/20-30/% Млекарска индустрија у Србији: стање и перспективе – Извештај о тржишту, од 5. маја 2015

11 Имлек
12 MLINPEK-MILK

Методологија

-

Анализирајући ефекте концентрације на тржишту откупа сировог крављег млека
у Републици Србији, Комисија је првенствено анализирала структуру релевантног
тржишта, тржишне уделе подносиоца пријаве и осталих учесника на тржишту, као и
стварне и потенцијалне конкуренте. Комисија је закључила да друштво „Имлек“ има
несумњиво водећу улогу и да представља лидера на овом тржишту. Подносилац
пријаве има највећи удео на овом релевантном тржишту (/30-40/%), а након
концентрације, његов удео ће бити /30-40/%, што значи да ће се тај удео незнатно
повећати. Сви преостали конкуренти (млекаре) имају знатно ниже тржишне уделе од
друштва „Имлек“, па тако други учесник на овом тржишту – млекара „Сомболед“, има
удео од /5-10/%, што је више од [...] нижи удео од удела који има подносилац пријаве.
Не постоји други конкурент који има значајније учешће на тржишту, будући да нико
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од њих (анкетиране млекаре и све остале млекаре у Србији), нема удео већи од 5%. Реч
је о млекарама од локалног, односно регионалног значаја, од којих ниједна не врши
значајан конкурентски притисак на млекару „Имлек“, што значи да ће након
концентрације, положај ове млекаре, као највећег купца сировог млека, бити додатно
ојачан.
Процењујући економску и финансијску снагу друштва „Имлек“, Комисија је
анализирала и остварене приходе друштва „Имлек“ и утврдила да су, према подацима
из јавно објављеног консолидованог финансијског извештаја за 2014. годину, његови
приходи око 44,7 милијарде динара, што је вишеструко више од прихода друштва
„Сомболед“, првог следећег учесника на тржишту, који, према подацима из редовног
годишњег финансијског извештаја за 2014. годину, износе око 6,2 милијарде динара.
Комисија је затим закључила да је друштво „Имлек“ вертикално интегрисано друштво,
јер се бави откупом сировог млека, производњом млека и млечних производа и
продајом млека и млечних производа, што значајно олакшава његово пословање на
тржишту Републике Србије, на коме ово друштво реализује далеко највећи део своје
укупне пословне активности.
Друштво „Имлек“ има и велике предности у приступу тржиштима снабдевања и
дистрибуције, будући да оно откупљује сирово млеко на скоро целој територији
Републике Србије, што је значајно већи део територије од територије са које откупљују
остале млекаре у Србији. На пример, први следећи конкурент, млекара „Сомболед“,
откупљује млеко на откупним местима [...]. Узимајући у обзир снагу добављача
млекаре „Имлек“ и тржиште откупа сировог млека које карактерише уситњена,
атомизирана тржишна структура и веома низак степен тржишне концентрације ([…]
добављача у 2014. години), може се рећи да добављачи (примарни произвођачи млека)
појединачно немају преговарачку снагу на тржишту.
Комисија је имала у виду и степен искоришћености производних капацитета ове
млекаре, који је у 2014. години био око […], и закључила да млекара може у кратком
року да повећа искоришћеност својих капацитета и тиме повећа откуп сировог млека и
своју производњу, и последично оснажи конкурентске притиске на тржишту. Тржишну
снагу овог друштва, као најснажнијег учесника на тржишту, потврђује и истраживање
организације „Моја Србија“, извршено 2015. године, према којем је друштво „Имлек“
проглашено за најомиљенијег произвођача, а његов препознатљив бренд „Моја
кравица“, за најомиљенији бренд у категорији „млеко и млечни производи“, у
конкуренцији 195 најбољих домаћих произвођача и брендова.
Сходно наведеном, Комисија је закључила да друштво „Имлек“ има доминантан
положај на тржишту откупа сировог крављег млека намењеног даљој индустријској
преради у Републици Србији, јер се, у смислу члана 15. Закона, он може сматрати
учесником на тржишту који, због своје тржишне снаге, може да послује на
релевантном тржишту у значајној мери независно у односу на стварне или
потенцијалне конкуренте, купце, добављаче или потрошаче. Спровођењем
концентрације, друштво „Имлек“ ће ојачати доминантан положај на овом тржишту,
који је већ имао пре спровођења концентрације. Оцену тржишне снаге друштва
„Имлек“, Комисија је вршила према критеријумима из Закона, који се односе на
релевантне економске и друге показатеље. Анализирајући остале критеријуме за оцену
дозвољености концентрације, осим структуре релевантног тржишта и тржишних удела
учесника у концентрацији, односно процену доминантног положаја, Комисија је ипак
закључила да концентрација неће нарушити конкуренцију на овом релевантном
тржишту.
На основу претходно наведених података израчунат је и Херфиндал Хиршманов
индекс (Herfindahl-Hirschman Index, даље у тексту: HHI), који представља један од
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основних показатеља стпепена концентрације тржишта и чији значај је у томе што
уважава све конкуренте на тржишту и њихове тржишне уделе, тако да је први
показатељ евентуалних конкурентских притисака након концентрације. HHI се сматра
поузданим показатељем тржишне моћи, јер даје сразмерно већи значај тржишном
учешћу великих учесника на тржишту. Иако је приликом рачунања HHI најбоље
укључити све учеснике на тржишту, недостатак података о врло малим учесницима не
мора бити проблем, јер такви учесници не утичу значајно на HHI. Дакле, њиховим
изостављањем из обрачуна, овај показатељ не би био битно другачији од резултата до
којих би се дошло укључивањем и ових учесника приликом рачунања HHI. Комисија је
рачунала и промену HHI (делта), јер се она сматра корисним показатељем промене
конкурентских притисака услед реализовања концентрације. Што је већи број учесника
на тржишту, мања је вероватноћа да ће концентрација нарушити конкуренцију, тако да
већу опасност представљају концентрације које се реализују на високо
концентрисаном тржишту него оне које се реализују на фрагментираном тржишту.
Према досадашњој пракси Комисије и пракси која постоји у праву конкуренције
ЕУ, сматра се да хоризонтална концентрација не представља опасност за конкуренцију
и да се може сматрати да концентрација вероватно неће нарушити конкуренцију, ако је
вредност HHI након концентрације између 1000 и 2000, а његова промена (делта) је
нижа од 250. Према овом показатељу, тржиште откупа сировог млека у Републици
Србији може се сматрати умерено концентрисаним, јер је анализа показала да HHI пре
спровођења концентрације износи 1.301, а након концентрације 1.575. Такође је
утврђено да је промена HHI (делта) 274, што указује на околност да пријављена
концентрација задовољава само први критеријум, јер је промена HHI већа од 250.
Комисија је међутим закључила да се ради о занемарљивом увећању степена
концентрисаности и да је промена HHI незнатно већа од промене која се не сматра
проблематичном приликом оцене ефеката концентрације, па да се због тога сматра да
концентрација неће нарушити конкуренцију на тржишту откупа сировог млека на
тржишту Републике Србије.
Табела бр. 7: Степен концентрације тржишта, мерен HHI и промена HHI (делта)
Р. бр.

Учесник на тржишту

Количине откупљеног
сировог млека (у 000 литара)

Учешће пре
концентрације (% )

HHI пре
концентрације

Учешће после
HHI после
концентрације (% ) концентрације

1 Имлек

[...]

/30-40/

[...]

/30-40/

2 Сомболед

[...]

/5-10/

[...]

/5-10/

[...]

3 Млекара Шабац

41.229,0

5,0

25,4

5,0

25,4

4 Млекопродукт

4,2

17,3

[...]

34.071,7

4,2

17,3

5 Нишка млекара

[...]

/0-5/

[...]

6 Meggle Srbija

[...]

/0-5/

[...]

/0-5/

[...]

7 Границе

[...]

/0-5/

[...]

/0-5/

[...]

8 KUČ-COMPANY

21.074,3

2,6

6,6

2,6

6,6

9 Лазар

20.441,2

2,5

6,2

2,5

6,2

10 Екомлек

14.366,5

1,8

3,1

1,8

3,1

11 Млекара Лесковац

13.883,5

1,7

2,9

1,7

2,9

910,0

0,1

0,0

0,1

0,0

12 MLINPEK-MILK

Промена
HHI

13 Укупно

572.869,08

70,0

14 Остали (110 млекара)

245.130,92

30,0

8,2

30,0

8,2

15 УКУПНО

818.000,0

100,0

1.301

100

1.575

70,0

274

Анализирајући ефекте концентрације на ужем релевантном географском
тржишту откупа сировог млека (територија која се налази на удаљености од око 150 км
од погона друштва „Нишка млекара“), Комисија је посматрала положај најзначајнијих
млекара на том тржишту које припадају групи анкетираних млекара. Укупна количина
сировог млека које су ове млекаре откупиле на овом делу тржишта јесте око 146,4
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милиона литара млека, што чини око 18% укупне количине млека које су откупиле
млекаре у Србији (око 818 милиона литара). Највише млека је откупила „Нишка
млекара“ – […] милиона литара, што износи /20-30/% укупне количине млека које су
откупиле анкетиране млекаре са ужег релевантног географског тржишта. Друштво
„Имлек“ је откупило око […] милиона литара млека, што је /5-10/% укупне количине
млека које су откупиле ове изабране млекаре. Након концентрације, учешће ове две
млекаре би, према проценама, било максимално /30-40/%, што је наведено у табели бр.
8. Ово из разлога што на дефинисаном регионалном тржишту млеко откупљују и друге
мале млекаре које нису биле обухваћене узорком, па би и израчунавање HHI
упућивало на погрешне закључке. Учешћа осталих млекара су следећа: „Meggle Srbija“
– /20-30/%, „KUČ-COMPANY“ – /10-20/%, „Лазар“ – /10-20/%, „Екомлек“ – /5-10/%,
„Млекара Лесковац“ – /5-10/% и „MLINPEK-MILK“ – /0-5/%.
Оваква учешћа су рачуната под претпоставком да је друштво „Нишка млекара“
сво млеко откупило на уже дефинисаном географском тржишту, што би значило да би
његово учешће било још мање ако се не би рачунале количине млека које је ово
друштво откупило од добављача са других регионалних подручја (нпр. количине
откупљеног млека у Банату). Комисија није узимала у обзир ни количине откупљеног
млека од стране свих млекара са територије која се налази на удаљености од око 150 км
од погона друштва „Нишка млекара“, јер не постоје званични подаци о откупљеном
сировом крављем млеку по регионима, које би Комисија могла да користи као податке
о агрегатној количини откупљеног млека са овог подручја. Међутим, таква анализа не
умањује закључак Комисије о конкуренцији на овом тржишту, будући да би тржишни
удели анкетираних млекара тада били још мањи.
Комисија је закључила да на ужем географском тржишту, друштво „Имлек“ осећа
знатно снажније конкурентске притиске, него на тржишту Републике Србије, будући
да је и заједнички удео учесника у концентрацији на ужем тржишту (/30-40/%) мањи
од удела на тржишту Републике Србије (/30-40/%). Истовремено, ово тржиште има
другачију структуру од националног тржишта, јер на регионалном тржишту први
следећи конкурент има учешће од /20-30/%, док на националном тржишту тржишна
снага најјачег конкурента износи /5-10/%. И остали конкуренти имају значајно
тржишно учешће од око /10-20/%, односно /5-10/%. За разлику од структуре овог
тржишта, на националном тржишту, нико од преосталих конкурената нема удео већи
од 5%. Комисија зато сматра да концентрација неће нарушити конкуренцију на ужем
географском релевантном тржишту откупа сировог млека, као ни на тржишту
Републике Србије.
Табела бр. 8: Количина откупљеног сировог млека на ужем географском тржишту и релативно учешће
у количини укупно откупљеног млека на ужем географском тржишту, 2014. година
Р. бр.

Учесник на тржишту

1 Имлек (Зајечар)

Количине откупљеног сировог
млека (у 000 литара)
[...]

Учешће пре
концентрације
/5-10/%

Учешће после
концентрације
/30-40/%

2 Нишка млекара (Ниш)

[...]

/20-30/%

3 Meggle Srbija (Крагујевац)

[...]

/20-30/%

/20-30/%

4 KUČ-COMPANY (Крагујевац)

[...]

/10-20/%

/10-20/%

5 Лазар (Блаце)

[...]

/10-20/%

/10-20/%

6 Екомлек (Каоник)

[...]

/5-10/%

/5-10/%

7 Млекара Лесковац

[...]

/5-10/%

/5-10/%

8 MLINPEK-MILK (Гаџин Хан)

[...]

/0-5/%

/0-5/%

146.410,6

100,0

100,0

УКУПНО
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Поједине анкетиране млекаре су међутим изразиле забринутост да ће
концентрација имати потенцијално негативне ефекте на њихов тржишни положај на
свим релевантним тржиштима, као и неповољан утицај на потрошаче. Ове млекаре
сматрају да се спровођењем концентрације стављају у неравноправан положај у
тржишној утакмици код купаца, а да ће друштво „Имлек“, према њиховим наводима,
додатно учврстити свој положај на тржишту, што би се нарочито одразило у
поступцима јавних набавки, посебно у поступцима централизованих јавних набавки.
Такође указују на то да би задржавање робне марке „Ведро“ у комбинацији са јаком
продајном снагом друштва „Имлек“ могло утицати на пад њихове продаје, и да се
оставља мање простора средњим и малим млекарама код key account купаца услед
пораста (након концентрације) дела полица који заузима и плаћа друштво „Имлек“.
Једна млекара је изјавила да би дошло и до поремећаја на тржишту сировина, што би
утицало на смањење количине производа у производњи те млекаре. Неке млекаре су
изјавиле да би концентрација имала ефекте на крајње потрошаче, јер на тај начин може
доћи до негативних ефеката који укључују диктирање у погледу цена, квалитета и
асортимана производа на територији Републике Србије.
У односу на претходно изнета упозорења појединих млекара, а која проистичу из
исказаног страха и бојазни од снаге лидера на овом тржишту, Комисија указује на то да
је разлика која постоји у тржишној снази учесника који су активни на одређеном
релевантном тржишту потпуно легитимна тржишна ситуација и да је она постојала и
пре спровођења концентрације. Докле год се доминантан положај учесника на овом
тржишту не злоупотребљава на начин забрањен Законом, Комисија не сагледава
латентне проблеме на који су неки од учесника на овом тржишту указали, нити
прогнозира извесност да ће се они догодити. Такође, ниједна од чињеница утврђених у
овом поступку не подржава као рационално, очекивање поремећаја на тржишту
сировина (ни у погледу цена, ни у погледу количина). Коначно становиште Комисије је
да могућност негативних ефеката ове концентрације на крајње потрошаче на које
указују неке млекаре, није вероватна. Такав закључак подржавају одговори
анкетираних представника трговине (малопродаја), о чему ће бити више речи у
наставку образложења, који осим истицања добре претходне пословне сарадње са
учесницима у концентрацији, указују на то да би у случају њиховог неприхватљивог
понашања у вези са ценама, асортиманом или квалитетом производа, благовремено
реаговали избором алтернативних извора снабдевања, тако да потрошачи не би трпели
никакве негативне последице спровођења концентрације.
Учесници у концентрацији су изјавили да ће концентрација утицати на
побољшање положаја њихових конкурената на тржишту, јер ће се системском
подршком примарним произвођачима откупљивати квалитетније млеко и продавати
квалитетнији производи, што ће условити већу конкуренцију на тржишту. То значи да
ће и конкуренти бити приморани да производе квалитетније производе. Као неки од
позитивних ефеката концентрације, наведени су оптимизација транспортних
капацитета; раст производне ефикасности, услед профилисања циљног друштва; раст
пласмана на тржишту продаје уважавајући планирану стандардизацију производних
процеса; повећање квалитета производа; промовисање
иновативних
производа;
ширење асортимана кроз бољу територијалну покривеност, односно доступност
квалитетних производа на територији целе Србије; и приближавање стандардима
Европске уније.
Забринутост у погледу ефеката концентрације такође су изразили и поједини
примарни произвођачи млека, наводећи да се концентрација може негативно одразити
на њихов положај на тржишту и на потрошаче. Произвођачи млека који су навели да ће
се њихов положај променити, као главне разлоге који би на то могли утицати, наводе:

32

драстично смањење откупне цене млека; престанак откупа млека од стране млекаре;
смањење броја грла и количине сировог млека; пооштравање услова по питању
хигијене и производње млека; и ограничавање конкуренције услед јачања положаја
друштва „Имлек“, што би последично утицало на смањење простора за мале
произвођаче. Истовремено, неки од анкетираних примарних произвођача млека
(коопераната циљног друштва), очекују позитивне промене које се односе на повећање
откупне цене млека, односно побољшања свог положаја на овом тржишту због
очекиваног повећања учешћа друштва „Имлек“ у подстицању одрживе и дугорочне
производње квалитетног сировог крављег млека.
Негативне последице за потрошаче, према наводима појединих произвођача,
огледају се у могућем повећању цене млека и стварању амбијента у коме ће друштво
„Имлек“ диктирати цене, а потрошачи неће имати пуно избора. Један од произвођача је
истакао, да иако, потрошачи евентуално буду и имали неке користи на кратак рок,
дугорочно посматрано, они ће имати веће штете. Ипак, други произвођачи су изјавили
да ће потрошачи имати користи од концентрације које ће се огледати у бољем
квалитету производа; већој разноврсности и већој доступности производа и нижим
ценама производа.
Комисија је размотрила изнете наводе млекара и примарних произвођача и
закључила да они нису довољан аргумент да се сматра да ће концентрација нарушити
конкуренцију на тржишту откупа сировог млека. Као што је већ раније наведено
(табела бр. 3), удео откупа сировог млека (од стране млекара) у укупно произведеним
количинама сировог млека, константно се повећавао током претходних година, тако да
је он у 2014. години био око 55%, што је за око 7 индексних поена више од удела у
2012. години, када су млекаре откупљивале око 48% укупно произведеног сировог
млека. Повећавао се и обим производње сировог млека (табела бр. 2), што значи да
расте тражња за сировим млеком од стране млекара. Наведени тренд раста производње
и откупа сировог млека, о чему је претходно било речи, показује да ће, посматрано на
дуги рок, произвођачи млека имати коме да понуде сирово млеко и да ће имати
могућност избора повољније млекаре, а да ће млекаре моћи да откупе количине млека
које су им потребне као сировина у производњи.
Иако се на основу података о броју добављача у периоду 2012-2014, може уочити
тренд смањења њиховог броја, главни разлози који су утицали на смањење броја
добављача, указују на могућност произвођача да промене млекару са којом сарађују
(највећи број добављача у 2014. години забележен је код друштва „Имлек“ – […]).
Наиме, анкетиране млекаре су објасниле да неки од разлога за смањење броја
добављача јесу укрупњавање откупа сировог млека и прелазак на велике произвођаче,
односно прелазак добављача у друге млекаре, па се може рећи да је уочљив тренд
преласка добављача из једне у другу млекару, који говори о покретљивости примарних
произвођача и њиховој могућности да се определе за сарадњу са другом млекаром.
Приликом оцене могућности проналаска алтернативних купаца (у случају снижења
цена млека, нередовног преузимања млека, нередовне исплате, честих измена уговора
и др.), примарни произвођачи нису могли да једноставно оцене колико тешко, односно
лако би нашли алтернативног купца. Неки од њих су одговорили да би релативно лако
нашли другог купца, док су поједини изјавили да би се суочили са извесним
проблемима (нпр. да не постоје алтернативни купци, да би обуставили производњу, да
је јако тешко пронаћи таквог купца који може да прати потребе његове производње
или да га је тешко наћи зато што су млекаре угашене).
Међутим, млекаре су изјавиле да се смањење броја музних грла, као један од
разлога за смањење броја добављача, може објаснити и повећањем млечности музних
крава, као и давањем подстицаја од стране млекара произвођачима да производе
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квалитетније млеко и у већим количинама, тако што гарантују веће откупне цене.
Одговарајући на питање шта би радили у случају да млекара са којом тренутно
сарађују смањи откупне цене сировог крављег млека за 5-10%, неки од
пољопривредника су навели да би наставило са продајом млека истој млекари, с тим
што би то морало да подразумева оправдано смањење цена и привременост таквих
негативних промена. Поједини пољопривредници су навели да би млеко продавали
другој млекари, док би неки престали да производе/продају млеко.
Анализа и осталих добијених одговора од анкетираних пољопривредника и
млекара, укључујући учеснике у концентрацији, показује да добављачи циљног
друштва након спровођења концентрације неће бити у лошијем положају од положаја
који сада имају, а што је Комисија закључила на основу више чинилаца:
▪ Већина анкетираних млекара обезбеђује кредитну подршку својим добављачима,
чија сврха се претежно односи на повећање броја грла музних крава, изградњу
објеката за њихов смештај, обезбеђивање средстава за њихову исхрану,
финансирање сетве, куповину и опремање фарме и специјализоване
механизације, а изузетно и за рефинансирање раније узетих кредита од пословних
банака и од млекаре, и сл. Од корисника кредита се, поред уобичајених обавеза,
као што је потписивање уговора, углавном захтева испорука целокупне количине
млека млекарама са којима је уговорен финансијски аранжман. Већина
анкетираних произвођача је потврдила да има неку врсту кредитног односа са
циљним друштво. Овакви подаци показују да пружање наведене подршке
произвођачима није препрека за њихову сарадњу са другим млекарама, што значи
већу слободу приликом избора млекара за сарадњу након истека уговора.
▪ Анализа уговора о откупу сировог млека које су доставили примарни
произвођачи и млекаре показује да су ови уговори [...]. Непостојање већих
разлика између млекара потврђује и удружење „Централна асоцијација
произвођача млека Војводине“, која је изјавила да је сарадња чланова удружења
са млекарама са којима сарађују уједначена, иако већина чланова сарађује са
друштвом „Имлек“. Ово удружење као једину разлику наводи да друштво
„Имлек“ много више инсистира на анализама узорака млека, за разлику од
осталих млекара. [...].
Из достављених уговора „Нишке млекаре“ види се да постоји слична пословна
пракса у формирању откупних цена овог друштва. У уговорима је наведено да се
откупна цена сировог млека формира у складу са тржишном ценом млека. Ради се
о уобичајеној пракси да млекаре одређују цене сировог млека у складу са
тржишним условима и својом пословном политиком (у складу са политиком
дефинисања производног асортимана). Из тог разлога закључени уговори се
најчешће и мењају због промене цене млека. Истовремено, неки од добављача
циљног друштва сматрају да су промене цене млека (нпр. због промене количине
понуђеног млека, сезонског утицаја, увоза млека у праху), током сарадње са тим
друштвом биле оправдане, односно неминовне услед насталих тржишних
промена. То би могло да значи да концентрација не би требало да доведе до
погоршања услова за произвођаче. При томе је, као што је раније наведено,
већина њих изјавила да би у случају да млекара са којом тренутно сарађују смањи
откупне цене млека за 5-10%, или наставили да продају млеко тој млекари, што
би могло да значи да евентуално смањење цена млека од стране друштва „Имлек“
(након концентрације) не би утицало на њихову производњу, или би млеко
продавали другој млекари, што показује да би могли да се определе за млекару
која пружа повољније услове пословања.
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▪ Сви анкетирани добављачи друштва „Нишка млекара“ оценили су тржишно
понашање овог друштва као коректно, а већина од њих имала је изузетно
похвална мишљења. Један произвођач из Баната, који је раније сарађивао са
учесницима у концентрацији, изнео је негативна искуства која је имао са
подносиоцем пријаве, али је Комисија проверила овакве наводе и закључила да су
таква искуства ретка. Удружење „Асоцијација произвођача млека Баната“, чији
чланови првенствено сарађују са друштвом „Имлек“ (85% чланова удружења) и
који годишње произведу 3,5 милиона литара сировог млека, изјавило је да су
односи са млекаром „Имлек“ углавном коректни и дефинисани уговореном
производњом. Млеко се испоручује редовно и нема кашњења. Према наводима
овог удружења, висок је ниво дисциплине у смислу квалитета производње, а цена
млека у великој мери зависи од понуде и тражње на тржишту, и од примене
државних мера у смислу подршке развоју домаће производње сировог млека,
односно од заштите тржишта од увоза сировог млека и млечних производа.
Друштво „Имлек“ је у одговору Комисији навело да се уговорима о производњи,
испоруци и откупу млека уговара […]. То указује на створену праксу сарадње ове
млекаре и добављача у погледу толерантности мањих одступања количина од
уговорених у било којем смеру, а што је примарним произвођачима пружало
додатну сигурност одржавања трајности сарадње са млекаром „Имлек“ као
откупљивачем.
▪ Друштво „Имлек“ је у одговорима Комисији више пута потврдило да улагања у
друштво „Нишка млекара“ значе унапређење производње и стандардизацију
квалитета сировог млека, што последично подразумева наставак сарадње са свим
постојећим добављачима „Нишке млекаре“ чије млеко испуњава прописане
услове квалитета. То би значило и одржавање досадашњег обима откупљеног
млека. Млекара „Имлек“ ће на добављаче циљног друштва примењивати исту
пословну политику у вези са откупом млека (са дефинисаном ценом и
квалитетом) која важи за добављаче подносиоца пријаве. […].
▪ Одговарајући на питање Комисије да ли сматрају да ће након концентрације
имати неповољнији положај на тржишту откупа сировог млека, већина добављача
„Нишке млекаре“ не сматра да ће бити у неповољнијем положају, иако је било и
таквих одговора. Добављачи су навели да њихов положај неће бити неповољнији,
док је известан број добављача одговорио да очекује да ће се његов положај
побољшати. Поједини произвођачи су дали непрецизне одговоре изражавајући
више страх од погоршања тржишног положаја, односно жељу да задрже положај
који су имали пре концентрације.
▪ Анализом добијених одговора од примарних произвођача и млекара, Комисија је
утврдила да учесници у концентрацији и три значајне млекаре на тржишту [...])
на сличан начин испитују квалитет откупљеног млека, што значи да добављачи
„Нишке млекаре“ неће бити у неповољнијем положају након концентрације, јер
се ради о уобичајеној пракси на тржишту откупа сировог млека. Испитивање
квалитета млека се врши у сопственим (интерним) лабораторијама, или у
овлашћеној независној (екстерној) лабораторији, и по правилу се резултати тих
лабораторија сматрају коначним. „Нишка млекара“ нпр. врши испитивање млека
у сопственој лабораторији чији се налази сматрају коначним. Млекара „Имлек“
[…]. Приметно је да обе млекаре својим добављачима ипак омогућавају да
изврше накнадне контроле млека о њиховом трошку, па „Нишка млекара“, једном
од својих добављача, омогућава да о сопственом трошку провери исправност
анализа које је извршила млекара, а нпр. „ПКБ Корпорација“, један од највећих
добављача друштва „Имлек“, наводи да има могућност да провери исправност
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анализа млека у лабораторији која је њено зависно друштво, уз додатне
трошкове. Комисија сматра да је на прихватљив начин регулисан принцип
носиоца накнаде трошкова додатне провере квалитета, а што зависи од налаза
„контролне“ лабораторије и тога да ли су они истоветни са налазима добијеним
провером квалитета у лабораторији млекаре.
Неки од добављача „Нишке млекаре“ истакли су да постоји могућност провере
млека у независној лабораторији, с тим што су поједини навели да је они, без
обзира на такву могућност, ипак не користе. Остали добављачи су навели да не
постоји могућност провере млека у независној лабораторији, при чему је
одређени број њих само изјавио да чека отварање националне референтне
лабораторије. Због тога је Комисија од Министарства пољопривреде и заштите
животне средине затражила и објашњење о томе када се очекује почетак рада
националне референтне лабораторије за испитивање квалитета млека.
Према наводима Министарства, Дирекција за националне референтне
лабораторије је у децембру 2015. године завршила опремање лабораторије за
испитивање квалитета млека, тако да је, у техничком и материјалном смислу,
лабораторија опремљена за рад. Извршени су радови на уређењу објекта
лабораторије и извршена је набавка опреме, лабораторијског информационог
система за управљање лабораторијским испитивањима и специјализованих
расхладних возила за прикупљање узорака са терена. Опрема је инсталирана и
калибрисана. Ради се о најсавременијој опреми са лабораторијским
информационим системом за испитивање млека, хране и хране за животиње.
Опремљена су одељења за испитивање квалитета млека, афлатоксина у млеку и
храни, присуства бактерија и вируса у храни и друга испитивања. Имајући у виду
ограничења по питању запошљавања стручног кадра и немогућности
расписивања конкурса за запошљавање неопходних стручњака, започета је
сарадња са Заводом за млекарство, како би се обезбедио неопходан кадар за
почетак рада у лабораторији.
Указано је да је почетак испитивања, односно спремност лабораторије за рад,
сходно плановима Министарства, могуће очекивати у првом кварталу 2016.
године. Министарство је истакло да се неопходност пуштања у рад лабораторије
за испитивање квалитета млека огледа, пре свега, у потреби да се произвођачима
сировог млека обезбеди додатна независна контрола млека, која ће бити основ за
обрачун цене сировог млека, исплате премија за млеко и гаранција хигијенске
безбедности млека за исхрану становништва.
Комисија може да закључи да ће почетак рада националне референтне
лабораторије и увођење независног испитивања квалитета млека значајно
користити примарним произвођачима сировог млека и да ће у великој мери
смањити потенцијалну опасност од условљавања ових произвођача од стране
млекара, које тренутно располажу оваквим лабораторијама. Наведени закључак
потврђује ставове Комисије да добављачи „Нишке млекаре“ неће бити у
неповољнијем положају након концентрације.
▪ Релативно низак степен искоришћености укупних капацитета млекара у Србији
(60%), као и анкетираних млекара (25-75%, у зависности од млекаре и године
посматрања), о чему ће бити речи у наставку образложења, показује да
анкетиране млекаре могу да у кратком року већим ангажовањем својих
неискоришћених капацитета увећају откуп сировог млека и производњу млека и
млечних производа, што може бити повољно за добављаче „Нишке млекаре“ и за
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конкуренцију на тржишту услед стварања већих конкурентских притисака због
повећаног обима производње. То се посебно односи на конкурентски притисак
који на регионалном тржишту могу да створе млекаре у Лесковцу и Гаџином
Хану, које бележе значајан раст у откупу сировог млека и производњи млечних
производа у периоду 2012-2014, и чији степен искоришћености капацитета такође
расте. Степен искоришћености капацитета млекаре у Лесковцу у 2014. години
био је 40%, а млекаре у Гаџином Хану 50%.
На основу свега изнетог, Комисија је могла да закључи да пријављена
концентрација неће значајно ограничити, нарушити или спречити конкуренцију на
тржишту откупа сировог млека намењеног даљој индустријској преради.
Приликом оцене ефеката концентрације на тржишту производње млека и
млечних производа, Комисија је анализирала производњу конзумног млека и осталих
врста млечних производа, како би показала на који начин је употребљено, односно
прерађено укупно откупљено сирово млеко, односно који његов део је утрошен за
производњу конзумног млека, а који део за производњу осталих млечних производа.
Таква анализа је потребна и да би се упоредиле структуре производних асортимана по
појединим млекарама, посебно учесника у концентрацији. Анализирајући структуру
овог релевантног тржишта, Комисија је разматрала тржишну снагу млекара на основу
више критеријума: производни капацитети млекара, остварена производња млека и
млечних продаја, учешће појединих категорија производа у укупној производњи по
млекарама, производња приватних робних марки, структура цене коштања млека и др.
Према подацима које је Комисија прикупила током испитног поступка, укупни
инсталирани капацитети анкетираних млекара износе око 1,2 милијарди литара млека,
што према процени Комисије, чини око 85% укупних инсталираних капацитета свих
млекара у Србији. Инсталирани капацитети учесника у концентрацији износе око 590,3
милиона литара млека, што према процени Комисије представља око 42% укупних
инсталираних капацитета у Србији („Имлек“ – око […], „Нишка млекара“ – око […]).
Остале млекаре располажу знатно скромнијим капацитетима, а њихови процењени
појединачни удели у укупним инсталираним капацитетима износе: „Сомболед“ – [...]
укупних капацитета у Србији, „Млекара Шабац“ – 7%, „Млекопродукт“ – 5%, „Meggle
Srbija“ – [...], „Границе“ – [...], „Млекара Лесковац“ – 3%, „Каоник“ – 3%, „Kučcompany“ – 3%, „Блаце“ – 2%. Укупни капацитети учесника у концентрацији износе
око 50% укупних капацитета анкетираних млекара.
Према званичним подацима из Стратегије пољопривреде и руралног развоја
Републике Србије за период 2014-2024. године („Сл. гл. РС, бр. 85/14), процењује се да
је степен искоришћености капацитета млекара у Србији око 60%, што указује на
недовољну искоришћеност капацитета млекара у Србији и постојање додатне
могућности за раст овог показатеља. Искоришћеност капацитета анкетираних млекара
варира од 25% до 75% у зависности од млекаре и године посматрања (2012-2014), а у
2014. година она је била између 30% и 70%. Анализа тржишта производње млека и
млечних производа показује да укупни инсталирани производни капацитети млекара у
Србији, у великој мери превазилазе агрегатну годишњу тражњу за сировим млеком,
која износи око 840 милиона литара млека (укупна количина млека која је ушла у
млекаре у 2014. години и која је намењена даљој индустријској преради – сирово
откупљено и увезено пастеризовано млеко). То истовремено значи да анкетиране
млекаре имају довољно инсталираних капацитета (око 1,2 милијарди литара млека) да
у битној мери повећају количине откупљеног млека и производњу готових млечних
производа. Учесници у концентрацији максималним коришћењем својих капацитета
([…] милиона литара) могу сами да задовоље […] тражње на овом тржишту.
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Уочава се и тренд годишњег повећања искоришћености инсталираних
капацитета [...] анкетираних млекара, осим млекара [...] и „Млекара Шабац“, које
бележе постепено, односно значајно смањење искоришћености својих капацитета, што
је приказано у табели бр. 9. [...], а „Млекара Шабац“, која је у стечају, за 39 индексних
поена (искоришћеност у 2014. години је била 44%). Неке од млекара имају изузетно
висок степен искоришћености капацитета, као што су [...], „Лазар“ – 70% и „KUČ
COMPANY“ – 60-70%. Наведени показатељи указују на то да се може очекивати да у
будућем периоду искоришћеност капацитета анкетираних млекара буде већа и да и
њихова производња у том погледу значајно порасте. Посебно се може очекивати раст
производње млекаре [...], и „Млекаре Шабац“, за коју се очекује већа искоришћеност
капацитета и раст производње након изласка из стечаја. Такође, две регионалне
млекаре – у Лесковцу и Гаџином Хану, како је претходно указано, бележе значајан раст
производње у посматраном периоду (нпр. млекара у Лесковцу бележи раст од 15
индексних поена, са 25% на 40%, као и млекаре „Млекопродукт“, која бележи раст од
14 индексних поена (са 37% на 51%), и „Екомлек“, чија искоришћеност је у 2014.
години била око 39%, за разлику од 2012. године, када је износила око 35%. Зато
Комисија сматра да би наведене млекаре-конкуренти могле повећањем сопствене
производње да врше важан конкурентски притисак на учеснике у концентрацији, што
указује на то да концентрација неће нарушити конкуренцију на тржишту производње
млека и млечних производа.
Табела бр. 9: Упоредни преглед искоришћености капацитета
Р. бр.

Учесник на тржишту

Степен искоришћености капацитета
(% )
2012.

1 Meggle Srbija

2013.
[...]

2014.
[...]

[...]

2 Сомболед

[...]

[...]

[...]

3 Границе

[...]

[...]

[...]

4 Млекара Шабац

83

54

44

5 Лазар

70

70

70

25

30

40

7 Екомлек

6 Млекара Лесковац

35,75

37,05

39,35

8 KUČ-COMPANY

60-70

60-70

60-70

9 Млекопродукт

37,05

49,14

51,64

10 Нишка млекара

58,55

57,02

65,19

[...]

[...]

[...]

50

50

50

11 Имлек
12 MLINPEK-MILK

У 2014. години, млекаре у Србији укупно су произвеле око 437,5 милиона литара
конзумног млека, око 177,7 милиона литара ферментисаних млечних производа, око 28
милиона литара павлаке, и око 73,2 тоне осталих млечних производа. Анализирајући
укупно произведене количине млека и млечних производа у 2014. години, што је
приказано у табели бр. 10, може се закључити следеће:
− највише конзумног млека (пастеризовано млеко и стерилизовано млеко),
произвело је друштво „Имлек“ (око […] милиона литара), што је […] укупне
количине коју су произвеле све млекаре у Србији. „Нишка млекара“ је
произвела око 14,1 милиона литара, што је 3,23% укупне производње остварене
у Србији у 2014. Остале млекаре појединачно нису произвеле више од по
приближно 5% укупне производње конзумног млека у Србији.
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− највећу количину ферментисаних производа (кисело млеко и јогурт,
неароматизовани, без додатог воћа или какаоа; кисело млеко и јогурт,
ароматизовани, са додатком воћа или какаоа, кисело млеко и јогурт; кисела
павлака и остали ферментисани производи у праху, гранулама и другим чврстим
облицима), произвело је друштво „Имлек“ (око […] милиона литара) што је […]
укупне производње ових производа у млекарама у Србији. „Нишка млекара“ је
произвела око 9 милиона литара, што је 5,07% укупне производње у Србији.
Учешће млекаре „Сомболед“ у укупној производњи је [...], а затим следе
„Границе“ са [...] и „Meggle Srbija“ – [...]. Остале млекаре имају још мања
учешћа у производњи ферментисаних производа.
− највише павлаке (павлака са више од 6% масноће, неконцентрована и
незаслађена; павлака концентрована или заслађена; кисела павлака,
неароматизована, без додатог воћа или какаоа), произвело је друштво „Имлек“
(око […] милиона литара), што је […] укупно произведене количине у Србији.
Учешће циљног друштва је 9,86%, а затим следе млекаре „Meggle Srbija“ – [...],
и „Млекопродукт“ – 5,20%. Остале млекаре имају мање учешће у укупној
производњи у Србији.
− највећу количину маслаца произвео је подносилац пријаве ([…] тоне) што је […]
укупно произведене количине Србији. Учешће „Нишке млекаре“ је 3,06%.
Млекара „Млекопродукт“ је произвела 8,54% укупне производње, а „Лазар“
5,83% . Остале млекаре су произвеле мање маслаца, с тим што [...] нису
производиле маслац у 2014. години.
− највише сира (свежи сиреви и урда, меки сиреви, полутврди сиреви, тврди
сиреви, топљени сиреви), произвела је млекара [...]. Учешће млекаре „Имлек“ у
укупној производњи сира је […], а „Нишке млекаре“ 5,72%. Следе „Млекара
Шабац“ са 16,81%, „Млекопродукт“- 13,31%, „Екомлек“ – 7,67%, „Лазар“ –
7,08%, док остале млекаре имају мање од 2,5% појединачног удела у структури
овог производа.
− млеко у праху (пуномасно и обрано), у 2014. години, производиле су само 4
млекаре: „Имлек“ ([…] тона, са учешћем од […] укупно произведене количине у
Србији), „Млекара Шабац“ – 17,45%, „Млекопродукт“ – 3,65%, и „Млекара
Лесковац“ – 3,37%.
− највећу количину осталих млечних производа (сурутка, течна; производи од
природних састојака млека, на другом месту непоменути; сладолед; млеко с
додацима (какао млеко и сл.); кондензовано и евапорирано млеко; масло и
кајмак; млечни намази), произвело је друштво „Имлек“ ([…] тона), што је […]
укупно произведене количине у Србији. „Нишка млекара“ има мало учешће, од
1,56%, док се издвајају „Млекара Шабац“, са учешћем од 9,98% и „KUČCOMPANY“, са учешћем од 8,27%. Остале млекаре имају мало учешће, с тим
што млекаре [...] и „Екомлек“ у 2014. нису производиле ове производе.
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Табела бр. 10: Произведене количине млека и млечних производа, 2014. година
Укупно произведене количине
Ферменти
Укупно
сани
Остали
Млеко у
Р.бр. Учесник на тржишту конзумно Учешће млечни Учешће Павлака Учешће Маслац Учешће
Учешће
Учешће млечни Учешће
млеко (у
(у 000
Сир (у t)
праху (у
(% )
производи
(% )
(% )
(у t)
(% )
(% )
(% )
производи
(% )
000
t)
литара)
(у 000
(у t)
литара)
литара)
1 Meggle Srbija
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
2 Сомболед

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

3 Границе

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

4 Млекара Шабац

1.057,11

0,24%

4.080,88

2,30%

192,62

0,69%

0,02

4.359,52

16,81%

727,00

17,45%

3.992,60

9,98%

5 Лазар

1.230,02

0,28%

964,06

0,54%

0,00%

181,59

5,83%

1.834,63

7,08%

401,48

1,00%

6 Млекара Лесковац

7.989,16

1,83%

1.609,13

0,91%

136,07

0,49%

48,79

1,57%

234,89

0,91%

140,58

3,37%

7,27

0,02%

46,65

1,50%

1.988,45

7,67%

8 KUČ-COMPANY

4.491,99

1,03%

5.538,48

3,12%

711,19

2,54%

47,68

1,53%

648,54

2,50%

3.308,22

8,27%

9 Млекопродукт

1.308,67

0,30%

1.965,01

1,11%

1.457,60

5,20%

266,09

8,54%

3.452,36

13,31%

151,89

3,65%

1.084,99

2,71%

10 Нишка млекара

14.137,30

3,23%

9.003,70

5,07%

2.763,10

9,86%

95,23

3,06%

1.482,16

5,72%

626,06

1,56%

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

240,00

0,05%

300,00

0,17%

40,00

0,14%

120,00

0,46%

190.436,83

43,53%

169.501,19

95,37%

23.983,06

85,62%

3.030,44

97,22%

24.151,21

247.054,47

56,47%

8.234,81

4,63%

4.026,94

14,38%

86,56

2,78%

1.778,79

7 Екомлек

11 Имлек
12 MLINPEK-MILK

13 Укупно
14 ОСТАЛИ
15 УКУПНО

437.491,30 100,00% 177.736,00 100,00% 28.010,00 100,00%

3.117,00 100,00%

93,14% 4.200,37
6,86%

-34,37

[…]

26.303,27

65,74%

13.706,73

34,26%

25.930,00 100,00% 4.166,00 100,82% 40.010,00 100,00%

Различито учешће анкетираних млекара у производњи појединих категорија
млечних производа (конзумно млеко, млеко у праху, сиреви, маслац) последица је
структуре производног асортимана млекара и њихове пословне политике. Структура
производног асортимана детерминише количине и класе откупљеног млека, па тако
нпр. млекара, „Имлек“ највише откупљује млеко екстра класе и III класе (као и
„Млекара Шабац“), док је учешће млека I и II класе веома мало, што је одраз тежње ове
млекаре да у већем обиму производи производе који се добијају прерадом млека екстра
класе.
Пословна политика млекара утиче и на промену производног асортимана, што су
потврдиле и анкетиране млекаре у испитном поступку. Од укупног броја анкетираних
млекара, њих седам је одговорило да је у периоду 2012-2014 било промена у њиховом
производном асортиману, које су се односиле пре свега на производњу нових, односно
избацивање постојећих производа из асортимана. Поједине млекаре су навеле да се
њихов производни асортиман у посматраном периоду није мењао. [...]; и млекара
„KUČ-COMPANY“ да је у асортиман додала јогурт са пробиотском културом, а
смањила грамажу и масноћу павлаке и киселог млека. Производни асортимани
учесника у концентрацији се по категоријама поклапају, с тим што „Нишка млекара“
не производи млеко у праху и органске производе. У осталим категоријама млечних
производа, након концентрације долази до незнатног повећања обима производње
друштва „Имлек“, осим у категорији павлака, где је повећање 9,86%, с обзиром на то
да је „Нишка млекара“ други произвођач павлаке у Србији.
Анализирајући положај млекара на тржишту производње млека и млечних
производа, Комисија је ценила и утицај производње приватних робних марки за
трговинске ланце у Србији. Већина анкетираних млекара је одговорила да учествује у
производњи приватне робне марке, а неке од њих производе ове производе за три или
више (3-5) трговинских ланаца. Млекара „Имлек“ не учествује у производњи ниједне
приватне робне марке, док „Нишка млекара“ производи млечне производе за ланце
„DELHAIZE“, „Mercator“, „Metro“ и „Univerexport“. Поједине млекаре су навеле да
производња приватних робних марки има незнатан или нема чак никакав утицај на
тржишни положај млекаре, док је већина млекара одговорила да робна марка има
позитиван утицај, који се имајући у виду смањење фиксних трошкова по јединици
производа и ниже цене ових производа, огледа у повећању конкурентности, лакшем
постизању договора са трговцима, сигурности испоруке и пласмана производа и
опредељењу купаца за ове производе. С обзиром на опредељеност већине млекара да
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се баве производњом приватних робних марки, може се закључити да оне врше
значајан конкурентски притисак на „Нишку млекару“ у овом делу производње.
Комисија је анализирала и податке млекара о структури цене коштања 1л
конзумног млека, како би утврдила удео трошкова сировог млека у структури цене
коштања овог производа и на тај начин проценила ефикасност млекара у процесу
производње. На основу достављених података приказаних у дијаграму бр. 1, може се
видети да се удео трошкова сировог млека у структури цене коштања једног литра
свежег пастеризованог млека креће у интервалу 38,6%–80,6%. Млекара „Имлек“ има
скоро најнижи удео трошкова утрошеног сировог млека [...], док остале млекаре имају
знатно виши удео, укључујући и „Нишку млекару“. Комисија је имала у виду да
наведени показатељи упућују на то да савремена технологија у великој мери омогућава
ефикасније пословање млекара и смањује учешће „осталих“ трошкова (нпр. трошкови
израде или трошкови осталих сировина и другог директног материјала за израду) у
структури цене коштања конзумног млека као финалног производа. Зато млекаре које
имају ефикаснију производњу (нпр. „Млекопродукт“, „Млекара Шабац“, [...]) могу, на
основу својих компаративних предности, да врше важан конкурентски притисак на
млекару „Имлек“ након концентрације, што је и приказано у дијаграму бр. 1.
Дијаграм бр. 1: Структура цене коштања свежег пастеризованог млека са 2,8 м. м. у паковању од 1л

Посматрајући производњу свих категорија млечних производа и положај других
млекара, и узимајући у обзир све изнете закључке, Комисија је оценила да на тржишту
производње млека и млечних производа концентрација неће значајно ограничити,
нарушити или спречити конкуренцију на тржишту Републике Србије.
Приликом оцене ефеката на тржишту продаје млека и млечних производа,
Комисија је анализирала различите канале продаје млека и млечних производа које
користе подносилац пријаве и циљно друштво, као и остали учесници на тржишту
(млекаре), па се у оквиру овог тржишта издвајају два ужа релевантна тржишта: продаја
млека и млечних производа на домаћем тржишту и извоз млека и млечних производа.
Анализом достављених података, Комисија је утврдила да анкетиране млекаре
своје производе углавном продају на домаћем тржишту. Удео продаје на домаћем
тржишту у укупној продаји код свих млекара је приближно једнак, односно већи од
85%. [...]. Учесници у концентрацији продају […] („Имлек“), односно 86% („Нишка
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млекара“) својих производа на домаћем тржишту. Производи који се пласирају на
домаћем тржишту намењени су једним делом финалној потрошњи, а другим делом
даљој индустријској преради. Комисија је утврдила да су производи млекара углавном
намењени финалним потрошачима, а да производи који служе даљој индустријској
преради немају значајнији удео у укупној продаји на домаћем тржишту, што се види у
дијаграму бр. 2.
Највећи број анкетираних млекара је изјавио да су сви производи из њиховог
асортимана намењени финалној потрошњи („MLINPEK-MILK“, „Млекопродукт“,
„Екомлек“, „Лазар“, [...]), јер је удео продаје намењен финалним потрошачима 100%.
Подносилац пријаве чак […] својих производа продаје као производе намењене
финалној потрошњи, а циљно друштво 97% своје производње.
Дијаграм бр. 2: Структура продаје, 2014. година
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Као канале продаје (пласмана) млека и млечних производа из свог асортимана,
млекаре користе тзв. key account канале (продаја великим трговинским ланцима),
HoReCa канал (продају угоститељским објектима – хотели, ресторани, кафеи), и канал
традиционалне трговине (продаја малим трговинским радњама). [...] анкетиране
млекаре, [...] млекаре „Млекопродукт“, као канал продаје наводе канал традиционалне
трговине. Седам млекара продаје робу key account каналима, а шест млекара HoReCa
каналима. Пет млекара користе сва три наведена канала продаје, укључујући учеснике
у концентрацији.
На основу достављених података може се закључити да key account канал и канал
традиционалне трговине учествују прилично уједначено у структури продаје, јер
већина млекара комбинује ова два канала продаје, као што то раде млекаре [...],
„Нишка млекара“ и „KUČ-COMPANY“, у чијој структури продаје ови канали учествују
прилично уједначено (45-50% појединачно). Као допунски канал, поједине млекаре
користе HoReCa канал како би продавали своје производе објектима хотелскоресторанског типа. Овај канал има најмање учешће у структури продаје.
Од анкетираних млекара, поједине врше дистрибуцију својих производа директно
без посредника, док остале млекаре користе комбиновани приступ – продају производе
и преко дистрибутера и директно појединачним купцима. [...] анкетиране млекаре, [...],
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изјасниле су се да се њихови производи могу наћи у малопродајним објектима на
територији целе Републике Србије. […], а „MLINPEK-MILK“ у Нишавском округу.
Током испитног поступка, Комисија је за потребе испитивања стања на тржишту
малопродаје млека и млечних производа прикупила податке од 15 трговинских ланаца
различитог формата. [...] анкетирани учесници на тржишту наводе да су производи из
асортимана „Нишке млекаре“ и млекаре „Имлек“ заступљени у свим њиховим
малопродајним објектима. Значајније разлике у погледу понуде производа из
асортимана ових млекара у различитим малопродајним објектима не постоје, осим у
појединим мањим објектима, у којима је због недостатка простора, асортиман сужен.
Подносилац пријаве за већину анкетираних учесника чини значајан извор
набавки за млеко и млечне производе. Конкретно, највеће учешће у укупној набавци
млека и млечних производа (као и у вредности остварених продаја), млекара „Имлек“
има у следећим великим трговинским ланцима: „DELHAIZE“ [...], „UNIVEREXPORT“
(40%), „Veropoulos“ (51,83%), „Mercator“ [...]. У истим друштвима, учешће „Нишке
млекаре“ износи: „DELHAIZE“ [...], „UNIVEREXPORT“ (10%), „Veropoulos“ (1,66%),
„Mercator“ [...]. Може се закључити да ће повећање учешћа млекаре „Имлек“ у укупној
набавци млека и млечних производа анкетираних трговинских ланаца након
концентрације бити занемарљиво, односно да неће значајно променити учешће
млекаре „Имлек“ које она већ има у наведеним ланцима.
У погледу процене могућности успостављања сарадње са новим добављачима
(уместо тренутно постојећих), а због евентуалних прекида сарадње млекара и
трговинских ланаца, највећи број анкетираних учесника сматра да би релативно брзо
успело да нађе нове добављаче. Неки од њих су указали на значај преференција
потрошача и евентуалне проблеме услед промене производног асортимана.
Претпостављену ситуацију један велики ланац ставља у контекст неизвесности око
адекватности капацитета других произвођача који би могли да надокнаде
квантитативни губитак. Уколико би се недостајући артикли, до чега би могло доћи
прекидом претходне сарадње, обезбеђивали из увоза, поставља се питање њихове
ценовне прихватљивости за домаћег купца.
За потребе утврђивања значаја млека и млечних производа као фактора
генерисања прихода трговинских ланаца, закључено је да ови производи имају
различит значај за поједине трговинске ланце. На такав закључак упућују и
достављени подаци о учешћу прихода од продаје производа из групе „млеко и млечни
производи“ у укупно оствареном годишњем приходу појединих ланаца. Ово учешће
износи од 4,20% („Орион“) до 15% („Veropoulos“), што релативизује важност овог
показатеља од једног до другог трговинског ланца. Код већине ланаца, ово учешће је
једнако или веће од 10% (нпр. „DELHAIZE“ – [...], „Core Distribution“ („Арома
маркети“) – 13,29%, „Gomex“ – 11,12%, „Idea“ – [...]).
На основу навода анкетираних трговинских ланаца о промени њиховог тржишног
положаја услед спровођења концентрације, Комисија је закључила да концентрација
неће утицати на промену њиховог положаја. Иако је неколико трговинских ланаца
изјавило да би известан утицај спровођења концентрације могао постојати, анализом је
утврђено да се не очекује значајна измена тржишних положаја, већ се она пре свега
огледа у унапређењу сарадње са млекарама кроз редовније испоруке и унапређење
асортимана и у складу са тим и стварање могућности за учешће у акцијским
активностима код купаца. Поједини учесници су навели да не очекују никакав утицај
ове концентрације на њихов тржишни положај. Комисија је зато закључила да
концентрација неће утицати на конкуренцију на тржишту продаје млека и млечних
производа намењених финалној потрошњи.
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Комисија је даље у поступку испитивала ефекте концентрације на тржишту
продаје млека и млечних производа намењених даљој индустријској преради.
Анализирани су одговори добијени од индустријских произвођача који се баве
производњом кондиторских производа, сладоледа и пекарских производа, који млеко и
млечне производе користе као сировину у даљем процесу индустријске производње.
Сви анкетирани индустријски потрошачи млека и млечних производа навели су
или да се сирово кравље млеко не користи у производњи, или да сирово кравље млеко
не може да се користи као сировина у њиховом производном процесу. Једино је
друштво „Nestlé Adriatic S“ одговорило да сирово млеко може да се користи, али да га
они не користе. Индустријски потрошачи, као улазну сировину у својој производњи,
користе следеће млечне производе: сурутку и производе од сурутке (сви анкетирани
произвођачи), млеко у праху користи девет, маслац осам произвођача, лактозу, сир,
млечну маст, ферментисане млечне производе, млечно масло, павлаку и др. (поједини
анкетирани произвођачи). Сви индустријски произвођачи су истовремено одговорили
да не постоје супститути који могу да се користе у производном процесу.
С обзиром на то да су изјавили да не постоје супститути млечним производима
који могу да се користе у производном процесу, [...]. Један учесник је навео да би,
уколико би и остали произвођачи кориговали цене, он наставио са куповином
производа од исте млекаре, док остали учесници то не би урадили. Неки од њих би
куповали од друге млекаре из иностранства, а поједини од друге млекаре са домаћег
тржишта, с тим што су неки од учесника одговорили да би производе куповали
истовремено и на домаћем и на иностраном тржишту. Овакав одговор указује на
велику могућност супституције тражње. То потврђује и анализа структуре набавке,
према извору обезбеђења ових сировина (домаћи или из иностранства), будући да два
индустријска произвођача купују само на домаћем тржишту, један само из увоза, док
остали сировине набављају и на домаћем и на иностраном тржишту. Могло би се
закључити да транспортни трошкови увоза млека и млечних производа нису
одлучујући чинилац за увоз, јер се сировине увозе из различитих земаља (нпр. Пољска,
Немачка, Француска, Холандија, Италија). Неки од анкетираних учесника су при томе
изјавили да набавка из увоза не мења њихову конкурентску способност, а неки да
мења, од којих су се поједини изјаснили да се конкурентска способност повећава, а
поједини да се смањује.
Комисија је анализирала изворе снабдевања потребним сировинама - млеком и
млечним производима (на домаћем тржишту), како би сагледала да ли и у којој мери у
структури извора снабдевања анкетираних индустријских потрошача учествују
млекаре „Имлек“ и „Нишка млекара“. Анкетирани учесници су изјавили да сарађују са
млекаром „Имлек“, „Нишком млекаром“, или са другим домаћим млекарама, с тим да
неки од учесника сарађују са оба учесника у концетрацији. Може се закључити да
анкетирани индустријски потрошачи своје сировине набављају од учесника у
концентрацији (појединачно или истовремено од обе млекаре), мањим делом од других
домаћих млекара, или увозом – из иностранства. То значи да индустријски потрошачи
млека и млечних производа имају велики могућност алтернативног снабдевања
уколико би млекара „Имлек“ повећала цене или значајно одступила од услова
пословања са индустријским потрошачима, какви су били пре спровођења
концентрације.
Овакве закључке потврђује и подносилац пријаве, који је истакао […].
Анализа података о процентуалном учешћу млека и млечних производа који се
користе као сировина у даљој индустријској преради у структури цене коштања
пондерисаног производног асортимана анкетираних индустријских потрошача указује
на значај млека за индустријску производњу. Достављени подаци показују да у
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зависности од производног асортимана, просечно учешће износи 8-10% (од 1,3% до
19%), што значи да трошкови млечних производа немају велики утицај на цену
коштања производа из асортимана индустријских потрошача. Комисија због тога
сматра да концентрација неће утицати на конкуренцију на тржишту продаје млека и
млечних производа намењених индустријској потрошњи, посебно ако се има у виду
околност да се већина анкетираних индустријских потрошача изјаснила да
концентрација не би имала утицаја на њихове набавне цене и друге комерцијалне
услове и да је сарадња свих анкетираних коју они имају са учесницима у
концентрацији оцењена као успешна.
Подаци о извозу млека и млечних производа показују да млекаре у Србији извозе
своје производе на различита тржишта (Европска унија, земље потписнице CEFTA
споразума, трећа тржишта). Највећи број анкетираних млекара извози у регион CEFTA,
док у ЕУ извозе само млекаре „Сомболед“ и „Имлек“. На остала тржишта (која нису
тржишта земаља ЕУ и земаља потписница CEFTA споразума, нпр. Русија) извозе
четири млекаре. Комисија сматра да би млекаре у Србији могле да повећају
искоришћеност производних капацитета, односно производњу, и да још више извозе на
наведена тржишта, што би повећало тражњу на тржишту откупа сировог млека у
Србији, а самим тим и конкурентске притиске између млекара. Истовремено, и млекаре
из иностранства, након укидања прелевмана и због немогућности да извозе у Русију,
могу повећати пласман својих производа на тржиште Републике Србије и на тај начин
вршити додатни конкурентски притисак на домаће млекаре. На овакав закључак
указује више чинилаца.
У складу са одредбама Закона о потврђивању споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових чланица, са једне стране, и
Републике Србије, са друге („Сл. гл. РС“ – Међународни уговори, бр. 83/2008),
планирано је снижавање царинских стопа, као и посебних дажбина (прелевмана) у току
пред приступног периода до одређеног нивоа. За неке производе царина је на крају
периода сведена на нулу (укључујући млеко и млечне производе), док је за већину
производа задржан одређен ниво заштите који ће такав остати до дана уласка
Републике Србије у ЕУ.
Ширење тржишта на овај начин, на страни понуде, може подстаћи млекаре из
иностранства да повећају извоз у Србију, посебно ако се узму у обзир поремећаји у
трговинским токовима између ЕУ и Русије. У случају наставка рестрикција Русије за
млеко и млечне производе из ЕУ, могао би се очекивати наставак притиска увоза ових
производа из ЕУ на националном тржишту. Повећању увоза из ЕУ може допринети и
смањење, односно укидање прелевмана на увоз ових производа. Иако прелевмани могу
представљати одређену врсту улазних баријера за млекаре са иностраног тржишта,
Комисија је имала у виду и следеће: 1) расположиви капацитети за прераду млека
значајно су већи од стварно прерађених количина (инсталирани капацитети млека само
анкетираних млекара износе око 1,2 милијарди литара, док је укупна количина
прерађеног млека од стране свих млекара на тржишту процењена на око 840 милиона
литара); 2) могућност скорог укидања прелевмана, услед чињенице да Одлука о
одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна
дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине („Сл. гл. РС“, бр. 136/14,
22/15, 28/15, 48/15, 57/15, 113/15), важи до 30. јуна 2016.
Истовремено, на страни понуде, млекаре у Србији ће, под условом да располажу
одговарајућим производним капацитетима, бити у стању да повећају извоз у Русију
или да уђу на нова тржишта. Посебно треба имати у виду да шест млекара у Србији
има решење о испуњености прописаних ветеринарско-санитарних услова, односно
општих и посебних услова за хигијену хране животињског порекла за извоз термички
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обрађеног млека и термички обрађених производа од млека на тржиште земаља ЕУ и
осталих земаља у складу са посебним захтевима земље увознице, и да транспортни
трошкови нису велики у односу на цену коштања, тако да нису препрека за увоз,
односно извоз млека и млечних производа.
Зато је Комисија закључила да концентрација неће нарушити конкуренцију на
тржишту продаје млека и млечних производа, као и на осталим релевантним
тржиштима.
У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у
смислу члана 19. Закона и да неће значајно ограничити, нарушити или спречити
конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, због чега је одлучено
као у ставу I диспозитивa.
Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став
1. тачка 7. 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. Подносилац пријаве је благовремено уплатио износ који одговара висини
накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у испитном поступку и
Комисији доставио доказ о извршеној уплати, што је утврђено у ставу II диспозитива.
Упутство о правном средству:
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.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА
Доц. др Милоје Обрадовић
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