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Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 

2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), 

члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, 

бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10) и члана 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/11), одлучујући по пријави 

концентрације број 6/0-02-600/2016-1, од 18. августа 2016. године, коју је 

поднело привредно друштво „Делта Аграр“ д.о.о., са регистрованим седиштем у 

Београду, на адреси Aутопут за Загреб број 35, Београд-Нови Београд, које 

заступа Иван Костић, директор и законски заступник овог друштва, дана 7. 

септембра 2016. године доноси следеће 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног 

друштва „Делта Аграр“ д.о.о., са седиштем у Београду, на адреси Aутопут за 

Загреб број 35, Београд-Нови Београд, регистрованог у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 20236434, над „Кентер“ д.о.о. предузећем за 

производњу, прераду, трговину, услуге, извоз и увоз Мали Иђош - у стечају, са 

седиштем у Малом Иђошу, на адреси Железничка број 50, регистрованим у 

Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20407743, куповином 

стечајног дужника као правног лица.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио износ од 

3.084.712,50 (тримилионаосамдесетчетирихиљадеседамстотинадванаест и 

50/100) динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Управе 

за трезор, Министарства Финансија, с позивом на број 6/0-02-600/2016-1, што 

представља одговарајућу динарску противвредност таксе за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 
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Број: 6/0-02-600/2016-5 

Датум: 7. септембар 2016. године 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
Привредно друштвo „Делта Аграр“ д.о.о., са регистрованим седиштем на 

адреси Aутопут за Загреб бр. 35, Београд-Нови Београд, матични број 20236434, 

(даље у тексту: подносилац пријаве или Делта Аграр) преко законског 

заступника и директора Ивана Костића, поднело је 18. августа 2016. године 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) пријаву 

концентрације. Подносилац пријаве у циљу прецизирања одређених навода у 

пријави, дана 26. августа 2016. године доставио је допуну исте. Увидом у 

достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава потпуна 

и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. 

Саставни део пријаве концентрације је и Изјава овлашћеног лица о укупним 

консолидованим приходима подносиоца пријаве од 26. августа 2016. године, као 

и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ 

за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива.  

 

Учесници у концентрацији 

 

Привредно друштво Делта Аграр основано је 26. децембра 2006. године у 

Београду-Нови Београд. Друштво је регистровано у АПР за трговину на велико 

житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње (шифра делатности: 

4621). Чланови сувласници овог домаћег друштва су „Delta Investment“ d.o.o. из 

Београда са уделом од 67,99%, друштво „Hemslade Trading Limited“ са Кипра са 

уделом од 31,44% и „Делта Аграр“ д.о.о. са уделом од 0,56%. Делта Аграр је 

чланица Delta Holdinga у чијем саставу послују још и Delta Real Estate Grupa, 

Delta Distribucija и Delta Fondacija. 

 

У оквиру пословања друштво Делта Аграр бави се бројним и 

разноврсним пословима у агробизнису, који су организационо подељени на 4 

дела: примарна пољопривредна производња, кооперација и откуп, агротрговина 

и дистрибуција и производња хране.У делу примарне производње Делта Аграр 

се бави ратарством, производњом воћа и поврћа, сточарством и рибарством. 

Производња је организована и обавља се на пет пољопривредних имања на 

површини од 15.000 хектара, која су у власништву подносиоца пријаве. У 

сегменту кооперације и откупа друштво се бави откупом воћа и поврћа, меса и 

стоке, малопродајом и обезбеђује вишегодишње уговарање производње 

ратарских, воћарских и повртарских култура са примарним произвођачима 

преко откупних центара. У области агротрговине и дистрибуције друштво у 

сарадњи са водећим светском компанијама врши дистрибуцију пестицида, 

семена и агромеханизације. Поред тога, друштво тргује и житарицама, 

уљарицама и минералним ђубривима. У сегменту производње хране друштво 

учествује у производњи меса и месних прерађевина (Yuhor), пуњењу воде (Aqua 

Gala), производњи тестенина и брашна (Danubius) као и паковању и производњи 

апетисана, муслија, цереалија и других сличних намирница (Fun&Fit). Све 

наведене пословне активности подносилац пријаве остварује и реализује преко 

зависних друштава у Републици Србији у којима има различиту власничку 

структуру. Комплетан преглед свих зависних друштава саставни је део пријаве. 
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Учесник предметне концентрације, над којим се успоставља непосредна 

контрола је „Кентер“ д.о.о. предузеће за производњу, прераду, трговину, услуге, 

извоз и увоз Мали Иђош - у стечају, (у даљем тексту: Кентер д.о.о. Мали Иђош - 

у стечају или циљно друштво). Циљно друштво је основано 14. априла 2008. 

године, и регистровано у АПР за производњу млинарских производа (шифра 

делатности: 1061). Чланови оснивачи друштва су два физичка лица Габриела 

Кентер и Никола Кентер из Македоније са сувласничким уделом од по 50%. 

Циљно друштво нема повезана правна лица. У протеклом периоду од оснивања 

па до 2014. године друштво је позитивно пословало. До наглог пада у 

пословању дошло је услед неуспешне пословне сарадње између домаћих и 

иностраних купаца у току 2014. године, због којих наведено друштво није 

успело да наплати своја потраживања и није било у могућности да одговори за 

своје доспеле обавезе. Због непрекидне блокаде од 2. јуна 2014. године на 

предлог поверилаца, Решењем Привредног суда у Суботици Ст. Бр. 10/15 од 

дана 16. априла 2015. године над циљним друштвом отворен је поступак стечаја, 

а дана 4. августа 2015. године, од стране истог суда проглашено је банкротство 

стечајног дужника. Након тога, од стране овлашћеног процењивача дана 12. 

новембра 2015. године извршена је процена стечајног дужника као правног 

лица, а Одбор поверилаца дана 8. јуна 2016. године дао је сагласност за продају 

стечајног дужника као правног лица. У контексту наведеног стечајни управник 

у складу са прописаном процедуром дана 16. јуна 2016. године објавио је Оглас 

о продаји стечајног дужника у дневним листовима „Политика“ и „Данас“ и 

истакао Оглас на огласној табли Привредног суда у Суботици. 

 

Поднеском од 2. септембра 2016. године, подносилац пријаве Комисији 

је доставио Решење Привредног суда у Суботици Посл. бр. Ст. 10/2015 од 15. 

августа 2016 године којим се обуставља поступак стечаја који је покренут 

против Кентер д.о.о. из Малог Иђоша, Железничка бр. 50, и исти се наставља у 

односу на Стечајну масу Кентер д.о.о. из Малог Иђоша, коју чине уплаћена 

средства подносиоца пријаве по купопродајном уговору, а из којих ће се 

извршити намирење обавеза према повериоцима друштва Кентур. 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Као правни основ спровођења предметне трансакције, Комисији је од 

стране подносиоца пријаве достављена комплетна документација везана за 

поступак преузимања циљног друштва. Наиме, уплатом одговарајућег депозита 

Делта Аграр стекао је статус учесника на јавном надметању, а дана 22. јула 

2016. године одржано је јавно надметање лицитацијом коју је спровела 

Комисија у Привредном суду у Суботици. Том приликом састављен је Записник 

који је саставни део Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица, 

обзиром да је једини учесник на јавном надметању Делта Аграр д.о.о., 

прихватио почетну цену и проглашен је купцем, а почетна цена је проглашена 

купопродајном. Након тога, дана 3. августа 2016. године закључен је Уговор о 

купопродаји стечајног дужника као правног лица, којим је Делта Аграр д.о.о. 

стекао контролу над правним лицем Кентер д.о.о. Мали Иђош у стечају са свом 

имовином која је наведена у Извештају о процени вредности имовине и 

стечајног дужника као правног лица од 28. децембра 2015. године, који чини 

саставни део Уговора. Саставни дао Уговора чине и Сагласност Одбора 

поверилаца од 8. јуна 2016. године, Записник о јавном надметању од 22. јула 

2016. године и Извештај о процени вредности са пописним листама имовине. 
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Комисија је наведену документацију везану за поступак преузимања 

друштва Кентер д.о.о. прихватила као валидан правни основ ове концентрације, 

а иста се налази у списима предмета. 

 

Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

Комисија је закључила да предметна трансакција представља 

концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона о заштити 

конкуренције (у даљем тексту: Закон). На основу достављених података о 

висини укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на 

светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2015. години, као и Изјаве 

овлашћеног лица о укупним консолидованим приходима подносиоца пријаве 

концентрације, Комисија је утврдила да је постојала обавеза пријаве 

концентрације, јер је укупан приход учесника у концентрацији у обрачунској 

2015. години вишеструко већи од износа који су прописани чланом 61. Закона. 

Комисија је утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у 

складу са чланом 63. став 1. Закона и у складу са чланом 6. став 1. тачка 2) под-

тачка (1) Уредбе. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени 

гласник РС“, бр. 89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп 

роба/услуга које потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог 

својства, уобичајене намене и цене.  

 

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.  

 

Имајући у виду одредбе цитираних прописа, подносилац пријаве је 

анализирао пословну делатност друштва Кентер д.о.о. Мали Иђош пре стечајног 

поступка, упоређујући је са сопственом и дошао до закључка да је од значаја за 

одлуку у овој концентрацији управо тржиште откупа и продаје берзанских 

производа и то пшенице и кукуруза. Наиме, према сазнањима подносиоца 

пријаве, друштво Кентер д.о.о. Мали Иђош се пре стечајног поступка бавило 

откупом и даљим пласманом пшенице и кукуруза. С тим у вези, подносилац 

пријаве предложио је да се управо ово тржиште дефинише као релевантно 

тржиште производа у предметном поступку. 

 

Када је у питању дефинисање релевантног географског тржишта, 

подносилац пријаве предложио је тржиште Републике Србије, из разлога што је 

тржиште откупа и продаје берзанских производа, посебно пшенице и кукуруза, 

јединствено за целу територију Републике Србије.  

 

Овакав приступ, односно предлог подносиоца пријаве, дефиниције 

релевантног тржишта производа, и дефиниције релевантног географског 

тржишта, Комисија је прихватила као исправан.  
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Делта Аграр, као члан Жита Србије – Удружења за унапређење 

производње и извоза житарица и уљарица доставио је прецизне податке о 

учесницима концентрације, о величини тржишта, обиму и вредности продаје, 

као и процену тржишног удела конкурената. Стварна делатност друштва Делта 

Аграр је трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за 

животиње и према наводима подносиоца пријаве његов тржишни удео на 

дефинисаном релевантном тржишту Републике Србије у 2015. години износио 

је 4,66%. Главни тржишни конкуренти су друштва и пољопривредна газдинства 

која се баве пољопривредном производњом, откупом и продајом ових 

производа. Према подацима Републичког завода за статистику на тржишту 

примарних пољопривредних производа у Републици Србији присутно и активно 

је око 800 предузећа и пољопривредних задруга и око 780 пољопривредних 

газдинстава-домаћинстава. У Републици Србији производњом основних 

пољопривредних производа бави се преко 70% произвођача на индивидуалним 

газдинствима. Тржишни удели конкурената (укључујући увознике) који имају 

тржишни удео од најмање 5% на релевантном тржишту у Републици Србији на 

тржишту откупа и продаје кукуруза су: MK Commerce doo, Нови Београд са око 

20% удела, Agroglobe doo, Нови Сад са око 7% удела, Mat-Agro doo Нови Сад & 

Matijević doo Нови Сад са око 7% удела и Konzul doo, Нови Сад са око 6% 

удела. На тржишту откупа и продаје пшенице конкуренти су: Konzul doo, Нови 

Сад са око 9% удела, Agroglobe doo, Нови Сад са око 9% удела, MK Commerce 

doo Нови Београд са око 8% удела, Raca doo Зрењанин са око 6% удела и Mat-

Agro doo Нови Сад & Matijević doo Нови Сад са око 6% удела..  

 

Подаци који су достављени за учеснике концентрације не садрже податке 

за друштво Кентер д.о.о. Мали Иђош - у стечају, јер је у априлу 2015. године 

отворен стечајни поступак, коме је претходио претходни стечајни поступак у 

трајању од три месеца. Сходно томе, циљно друштво током 2015. године, није 

пословало на релевантном тржишту.  

 

Дистрибуција и велепродаја производа на релевантном тржишту у 

Републици Србији, организована је тако да се врши откуп житарица у домаћем 

промету (пшеница и кукуруз) и врши даља продаја у домаћем промету, или 

извоз на паритетима EXW (FCA, FOB), тј. утоварено у брод, воз или камион. 

Роба се са места откупа допрема до луке или силоса, у складу са уговором, 

одакле купац преузима робу, када на њега прелази и одговорност за преузету 

робу. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на 

конкуренцију, Комисија је, на основу јавно доступних информација и података 

које јој је доставио подносилац пријаве, закључила да спровођење пријављене 

концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања 

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

нарочито стварањем или јачањем доминантног положаја, односно да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је стога одлучено као 

у ставу I диспозитивa. 
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У конкретној концентрацији постоје заједнички интереси учесника у 

погледу њеног спровођења и наведене чињенице и поднети докази указују на 

оправданост предметне трансакције.  

 

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и 

члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима 

повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у 

којој је концентрација пријављена. 

 

Поука о правном леку: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања решења. 

 

 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

  

Др Милоје Обрадовић 

 

 

 

 


