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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“ број 33/97, 

31/01 и “Службени гласник РС“ број 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 

6/0-02-687/2016-1 коју је, преко адвоката Данијела Стевановића из Београда, ул. 

Добрачина бр. 15, дана 29. септембра 2016. године поднело друштво „Bayer AG“ са 

седиштем на адреси Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Леверкузен, Немачка, дана 3. 

новембра 2016. године, доноси следеће 

 

 

                                                   РЕШЕЊЕ
1
 

  

ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва „Bayer AG“ са 

седиштем на адреси Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Леверкузен, Немачка, које је 

регистровано у Привредном регистру Месног суда у Келну под бројем HRB 48248, 

над друштвом „Monsanto Company“ са седиштем на адреси 800 North Lindbergh 

Bivd., Сент Луис, 63167 Мисури, САД, број друштва 43-1878297, при чему до 

циљног преузимања долази на основу реализовања Уговора о концентрацији и 

плану концентрације од 14. септембра 2016. године, чиме ће „Bayer AG“  стећи 

100% емитованих акција  друштва „Monsanto Company“ и на тај начин ће 

успоставити контролу над овим друштвом и свим његовим повезаним друштвима. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, у целости извршио обавезу 

плаћања таксе за издавање овог решења дана 05. октобра 2016. године, уплатом 

износа од 25.000,00 (словима: двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком  [….], или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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Број: 6/0-02-687/2016-9 

Датум: 3. новембар 2016. године 

Б е о г р а д 
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Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, с позивом 

на број 6/0-02-687/2016-1. 

                                        

                                             О б р а з л о ж е њ е 
 

Друштво „Bayer AG“  са регистрованим седиштем у Леверкузену, Немачка 

(у даљем тексту: Bayer, или подносилац пријаве), преко адвоката Данијела 

Стевановића из адвокатске канцеларије Moravčević Vojnović i Partneri u saradnji sa 

Schoenherr, ул. Добрачина бр. 15, Београд, поднело је 29. септембра 2016. године 

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

концентрације (у даљем тексту: пријава), која је у Комисији заведена под 

пријемним бројем 6/0-02-687/2016-1. Специјално пуномоћја за заступање странке 

пред Комисијом у поступку подношења пријаве предметне концентрације и 

прибављања одобрења за њено спровођење од 16. јуна 2016. године,  достављено је 

Комисији и исто се налази у спису предмета.  Допуном пријаве број 6/0-02-

687/2016-6 од 25. октобра 2016. године, Комисији су достављене све додатне 

информације које су захтеване налогом за допуну, који је Комисија упутила 

подносиоцу пријаве 11. октобра 2016. године. На тај начин пријава је учињена 

потпуном, будући да је у свим својим деловима усаглашена са Уредбом о садржини 

и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16). 

Оцењено је да је достављеном допуном, њен подносилац  пружио Комисији нужна 

допунска  објашњења везана за предметну трансакцију, као и податке који су 

изостали у иницијалној верзији пријаве. Међутим, исти су од важности за правилно 

утврђивање чињеничног стања на релевантном тржишту, као и за исправно 

квалификовање саме трансакције, а пре свега у погледу испуњености услова за 

одобравање њеног спровођења. 

 

 Америчко друштво Monsanto Company – као циљно друштво у овој 

пословној трансакцији, према информацијама које су достављене Комисији, јесте 

продавац, односно извозник како генетски модификованог семена (тамо где је 

генетска модификација биљака усвојена), тако и конвенционалног семена (тамо где 

није).   Комисија је утврдила да је поднета пријава у овом њеном делу мањкава, а у 

смислу изостављања информација којима се опредељује структура извоза овог 

друштва у Републику Србију у односу на наведене врсте семена. Са тим у вези, 

подносилац пријаве је у својој допуни, а на основу свих расположивих сазнања, 

Комисији доставио информацију са изричитом тврдњом да Monsanto Company на 

тржишту Републике Србије не продаје генетски модификовано семе. Додатно, 

указано је да је према члану 2 Закона о генетски модификованим организмима 

(„Службени гласник РС“, број 41/09), у Републици Србији забрањено стављати у 

промет и узгајати генетски модификоване организме у комерцијалне сврхе.   

 

Пред Комисијом је од стране подносиоца пријаве постављен издвојен и 

образложен захтев у смислу члана 45. Закона о заштити конкуренције (у даљем 

тексту: Закон),  који се односи на заштиту одређених података који су садржани у 

пријави, или документацији која је као прилог ове пријаве достављена Комисији. О 

таквом захтеву решено је закључком бр. 6/0-02-687/2016-8 од 2. новембра 2016. 
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године. Комисија је постављени захтев за заштитом података  делимично усвојила. 

При томе је дато појединачно образложење разлога за одбијање појединих делова 

поднетог захтева за заштитом података, односно оних делова захтева које Комисија 

није усвојила. 

 

Благовремено и у целости подносилац пријаве извршио је обавезу плаћања 

таксе за издавање овог решења, о чему је Комисији достављен одговарајући доказ, 

а што је утврђено ставом II диспозитива. 

 

1. Учесници у концентрацији 

 

Стицалац контроле над друштвом које чини  предмет преузимања у овој 

пословној трансакцији, јесте немачко привредно друштво Bayer, које је и 

непосредни подносилац предметне пријаве. Ово друштво, заједно са великим 

бројем других друштава која оно контролише, чини истоимену групу друштава 

(Bayer Група). У посебном прилогу пријаве достављен је списак свих друштава која 

су интегрисана у ову групу, односно њени су чланови. Њихов број износи 307, а 

налазе се и послују у 77 држава широм света. У друштвима Bayer групе у 2015. 

години било је запослено близу 117 хиљада радника, од којег броја је приближно 

половина била радно ангажована у Европи. Остварени годишњи приход Bayer 

групе на светском тржишту у 2015. години достигао је око 46,3 милијарде ЕУР. 

Овај пословни систем  активан је  у домену наука о живим системима, са главним 

фокусом у области заштите здравља и пољопривреде. Подносилац пријаве 

доставио је детаљне информације о организационој структури Bayer групе. Укупна 

активност групе одвија се кроз пословање неколико сектора. Први од њих је сектор 

за фармацеутске производе који је усредсређен на оне производе који се  издају на 

рецепт, а међу њима су најзаступљенији производи за  спровођење терапија у 

области кардиологије, онкологије, хематологије и офталмологије. Други сектор је 

сектор за заштиту корисника који врши промет претежно оних производа који се 

корисницима издају без рецепта (дијететски суплементи, аналгетици, заштитне 

креме), а намењени су за третман и отклањање сметњи најчешће у области 

дерматологије и алергологије.  Трећи сектор јесте сектор за заштиту биља (на који 

се односи ова трансакција), а који је подељен на  неколико пословних сегмената 

(сегмент заштите биља који се превасходно састоји од  инсектицида, фунгицида и 

хербицида, сегмент за семење који обухвата семење за пољопривредне усеве  и 

семење за поврће, док се сегмент за науку о заштити животне средине састоји од 

производа за сузбијање штеточина и решења за управљање вегетацијом, као што су 

на пример,  решења за одржавање травњака и спортских терена. Последњи сектор 

активности Bayer групе односи се на здравље животиња и нуди производе и услуге 

за спречавање и третирање болести код кућних љубимаца и домаћих животиња. У 

власничкој структури подносиоца пријаве, […], што опредељује закључак да је 

власничка структура овог друштва изразито атомизирана.   

 

Група којој припада непосредни подносилац пријаве (Bayer група), има 

једно зависно друштво које је регистровано у Републици Србији. Реч је о друштву 

Bayer д.о.о. Београд (у даљем тексту: Bayer Serbia), са матичним бројем 17171526, 
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које је основано 1997. године, седиште му је у Београду, а његова претежна 

регистрована делатност јесте трговина на велико хемијским производима (шифра: 

4675). Ово домаће друштво организовано је као једночлано друштво чији је 

оснивач и искључиви власник са 100% власничког удела, једно од друштава Bayer 

групе (холандско друштво Bayer Global Investments B.V.). Bayer Serbia бави се 

прометом, односно дистрибуцијом производа Bayer групе на тржишту Републике 

Србије. У погледу структуре производа у чијој велепродаји учествује наведено 

домаће друштво – то су […]. Конкретно, Bayer на тржишту Републике Србије врши 

продају семена […]. Продаја коју је Bayer у 2015. години остварио у Републици 

Србији преко заштите биља, […]. Остварени годишњи приходи друштва Bayer 

Serbia у 2015. години, према финансијским извештајима који су за ово друштво 

достављени Комисији, износили су приближно 24 милиона ЕУР. Међутим, податак 

о нивоу годишњих прихода које је читава Bayer група остварила у Србији у 2015. 

години […], показује да су ти приходи били […] већи од прихода које је остварило 

друштво Bayer Serbia, што опредељује закључак да ово домаће друштво није било 

једини извор генерисања укупно реализованих годишњих прихода Bayer групе у 

Републици Србији. Објашњење ове врсте одступања, подносилац пријаве доставио 

је у допуни пријаве од 25. октобра 2016. године, у којој се изричито наводи да су 

[…].  

 

  Други учесник предметне концентрације која је пријављена Комисији ради 

издавања сагласности за њено спровођење, јесте америчко друштво „Monsanto 

Company“ (у даљем тексту: Monsanto), овде циљно друштво, над којим ће 

подносилац пријаве спровођењем ове пословне трансакције успоставити контролу. 

У посебном прилогу ове пријаве, њен подносилац доставио је списак главних 

зависних друштава циљног друштва, која заједно са друштвом Monsanto као 

матичним друштвом, конституишу Monsanto групу. Читава група има око 22,5 

хиљада стално запослених, остварила је у 2015. години приход на светском 

тржишту од око 15 милијарди долара (око 13,8 милијарди ЕУР), активност 

друштава групе одвија се преко великог броја њених објеката (око 400), који су 

распоређени у 66 држава широм света. Наступа као глобални добављач 

пољопривредних производа за пољопривреднике. Пословање читаве групе 

организовано је кроз два сегмента. Први од њих јесте сегмент за заштиту биља, 

који се превасходно састоји од хербицида који се примењују у циљу сузбијања 

корова на земљишним површинама различите намене (пољопривредно земљиште, 

индустријске површине, различити земљишни терени спортске намене, као и 

декоративне зелене површине – паркови). Други сегмент пословања циљног 

друштва јесте сегмент семења, преко којег Monsanto снабдева пољопривреднике, а 

семење које се испоручује намењено је садњи неколико пољопривредних култура 

као што су: луцерка, канадска уљана репа, кукуруз, памук, просо, соја, шећерна 

репа, и пшеница. У претходном делу текста овог образложења, садржана је 

информација да се семе из продајног асортимана Monsantа може односити на 

генетски модификовано, или конвенционално семе, уз навођење чиме је извозни 

пласман неких од ових група производа омогућен, односно онемогућен. Генетски 

модификовано семе може да обухвати следеће карактеристике биљака уведене 

модификацијом генома биљке, као што су толеранција на хербициде, толеранција 
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на инсекте, толеранција на сушу. Monsantо у својој понуди има и  изразито велики 

број варијетета семена за поврће које се може набавити у више од 140 земаља 

широм света, а између осталог обухвата семење за повртларске усеве међу којима 

су и шаргарепа, карфиол, краставац, диња, паприка, парадајз и др. 

 

  Monsantо група је у Републици Србији присутна преко свог зависног 

друштва Monsantо Serbia д.о.о. са регистрованим седиштем у Новом Саду (матични 

број 20646390), које је основано 2010. године као једночлано друштво, а његов 

једини члан и власник је Monsanto Invest B.V. из Холандије. Као свој регистровани 

предмет пословања ово домаће друштво има  трговину на велико житом, сировим 

дуваном, семењем и храном за животиње (шифра: 4621). У делу активности које се 

односе на заштиту биља, Monsanto у Србији не продаје […], већ само […], о чијој је 

структури подносилац пријаве доставио одговарајуће податке који се налазе у 

документацији предмета. Што се тиче пласмана семена за […], Када је о семену 

поврћа реч, Monsanto је у 2015. години у Србији […]. Годишњи приход овог 

домаћег зависног друштва компаније Monsanto, износио је у 2015. години око 1,8 

милиона ЕУР и био је […] нижи од прихода који је читава Monsanto група у 

посматраном периоду остварила у Републици Србији (тај приход према 

информацијама које су достављене Комисији износио је око […]). Разлози наведене 

диспропорције исти су онима који су у претходном делу овог образложења и у 

истом контексту наведени за групу подносиоца пријаве. Наиме, реч је о томе да 

укупни приходи које је Monsanto група остварила на тржишту Србије у 2015. 

години, осим прихода друштва  Monsanto Serbia, укључују и […]. 

 

2. Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Подносилац пријаве је као правни основ спровођења предметне 

концентрације, односно као акт о концентрацији, Комисији доставио документ који 

су закључиле стране заинтересоване за реализацију ове трансакције, а реч је о 

Уговору о концентрацији и плану концентрације. Овај уговор који је приложен  у 

целовитом тексту на енглеском језику, као и у верзији која представља превод 

документа на српски језик оверен од стране судског преводиоца за енглески језик, 

закључен је 14. септембра 2016. године. Комисија је у односу на ту информацију, 

као и датум подношења пријаве, констатовала да је пријава поднета благовремено, 

односно у оквиру рока прописаног чланом 63 Закона. 

 

Спровођењем потписаног уговора доћи ће до промене власника предмета 

преузимања. Наиме, контролну функцију над Monsantom као циљним друштвом 

убудуће, односно након окончања трансакције ће вршити Bayer као нови 

искључиви власник друштва које је предмет преузимања. На основу стицања 100% 

удела у друштву Monsanto, као и над свим његовим повезаним друштвима, која ће 

основом спровођења пријављене концентрације, постати зависна друштва Bayer-а, 

стицалац ће имати појединачну контролу над друштвом Monsanto. Таква 

констатација проистиче из чињенице да ће спровођењем трансакције Bayer постати 

власник свих емитованих акција циљног друштва. За стицање укупног контингента 

издатих акција  друштва Monsanto, Bayer ће исплатити све дотадашње акционаре 
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овог друштва, тако да нико од њих више неће држати акције у циљном друштву, 

односно неће бити његов акционар. У члану IV Уговора (подтачка 4.1.а) утврђена 

је вредност (цена) појединачне акције циљног друштва, док је у члану V Уговора 

(подтачка 5.1.б) наведена структура акцијског капитала Monsanta и прецизиран 

укупан обим емисије, односно број издатих акција из којег се састоји основни 

акцијски капитал циљног друштва. За преузимање тог акцијског капитала стицалац 

ће продавцу исплатити одговарајућу надокнаду искључиво у готовинском облику. 

Процењује се да ће предметна трансакција бити реализована до […]. До тада […]. 

Предметну пословну трансакцију њен подносилац окарактерисао је као 

концентрацију која настаје стицањем контроле једног (Bayer) над другим  

(Monsanto) учесником на тржишту, односно као концентрацију из члана 17. став 1. 

тачка 2) Закона. Комисија у свему прихвата такву квалификацију предметне 

концентрације, што значи да је по овом питању у потпуности сагласна са овде 

изнетим ставом  подносиоца пријаве. 

 

3. Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

Обавезу подношења пријаве концентрације у сваком појединачном случају  

спровођења одређене пословне трансакције, Комисија процењује у односу на две 

кључне чињенице. Прва од тих релевантних чињеница јесте природа саме 

трансакције. У том смислу Комисија оцењује да ли конкретна трансакција коју 

спроводе заинтересоване стране, представља један од Законом дефинисаних 

случајева настанка концентрације, који су ближе одређени чланом 17 Закона. Како 

је то већ опредељено у претходном делу текста, у конкретном случају као 

последица спровођења овог пословног пројекта, биће успостављена контрола над 

постојећим учесником на тржишту Ту контролу ће уместо њених претходних 

вршилаца, убудуће спроводити нови власник циљног друштва, а овде подносилац 

предметне пријаве. 

 

Друга опредељујућа околност која се користи у поступку утврђивања 

постојања обавезе пријављивања концентрације Комисији ради издавања 

сагласности за њено спровођење, односи се на висину годишњих прихода које су 

учесници ове концентрације остварили у 2015. години. Законски критеријум 

временског периода за који се оцењују ови индикатори, јесте година која претходи 

години у којој је пријава концентрације поднета Комисији. Прецизни показатељи о 

висини остварених годишњих прихода како подносиоца пријаве тако и циљног 

друштва за 2015. годину, већ су наведени у претходном делу овог образложења, На 

основу доступних и коришћених података, који илуструју ниво појединачних 

прихода ових учесника које је сваки од њих достигао у референтном периоду како 

на светском тржишту, тако и на тржишту Републике Србије, као и изведених 

података о нивоу њихових реализованих заједничких прихода у 2015. години, 

Комисија је утврдила да је у конкретном случају постојала обавеза подношења 

пријаве концентрације Комисији. Конкретно, друштва која се сматрају учесницима 

ове концентрације, чак су испунила сваки од прописаних опционих услова из члана 

61. став 1. тачка 1) и 2) Закона, при чијем достизању (довољно је испунити један од 

ових услова који су алтернатива један другом), постоји обавеза подношења пријаве 
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концентрације, на који начин је, сагласно садржају наведеног члана Закона и 

поступљено.  

  

4. Релевантно тржиште 

 

За потребе исправног дефинисања релевантног тржишта производа у 

поступању по предметној пријави концентрације, Комисија је анализирала велики 

фонд података достављених од стране подносиоца пријаве, а који илуструје 

структуру производа са чијом понудом на тржишту Републике Србије наступају 

како подносилац пријаве, тако и друштво које је предмет преузимања. Активности 

подносиоца пријаве у области продаје производа за заштиту биља на тржишту 

Републике Србије по обиму су значајне, а по структури разноврсне, будући да 

обухватају […]. Циљно друштво у предметној трансакцији, на тржишту Србије не 

врши пласман […] средстава намењених заштити усева. Претходно изнете 

карактеристике овог дела пословања учесника концентрације у Републици Србији, 

упућују на закључак да горе наведене активности Monsantа, нису од важности за 

оцену предметне трансакције. То из разлога што претходно опредељена структура 

продаје циљног друштва у домену средстава за заштиту биља у Републици Србији, 

неће утицати на измену тржишне позиције какву у овом делу своје активности на 

домаћем тржишту већ има подносилац пријаве пре спровођења концентрације, а 

због изостанка преклапајућих ефеката друштава Monsantо и Bayer када је о 

средствима за заштиту биља реч.  

 

Други аспект пословања учесника концентрације на тржишту Републике 

Србије (који је Комисија дефинисала као релевантно географско тржиште), који је 

релевантан за ову концентрацију, односи се на продају семена различитих 

пољопривредних култура. У тој врсти активности на нашем националном тржишту 

учествују како подносилац пријаве тако и циљно друштво. Bayer у Србији продаје 

семе различитих врста поврћа […], о чему су Комисији достављени одговарајући 

подаци. Подносилац пријаве у Србији не врши продају семења за […]. Комисија 

располаже податком да је укупна реализована продаја семења коју је друштво 

Bayer остварило  на тржишту Србије у 2015. години, достигла вредност од око […]. 

Када је реч о оном делу пословања Monsantа у Републици Србији (који се тиче 

промета семена), тај део активности овог друштва, превасходно се односи на 

продају […] семена. Када је о продаји семена поврћа реч, Monsantо на тржишту 

Србије продаје семе значајног броја ових култура […], међу којима је највећи број 

оних које нису предмет продаје у Србији од стране друштва Bayer. Укупна 

вредност продаје семена друштва Monsanto у 2015. години у Републици Србији, 

износила је око […]. Суштински, активности релевантних страна (Bayer и 

Monsanto) у Републици Србији се само делимично, односно у ограниченом обиму 

преклапају код неких повртарских култура, чије семе на домаћем тржишту продаје 

како прво, тако и друго од ових друштава. Зону њиховог преклапања чини семе 

неколико врста поврћа и то […]. У односу на претходно изнету чињеницу, 

Комисија је као релевантно тржиште производа за потребе овог поступка, 

дефинисала тржиште продаје семена за узгој наведених врста повртарских култура. 

Подносилац пријаве је за сваки од ових производа, доставио вредност остварене 
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годишње продаје у Србији, коју су појединачно реализовали Bayer и Monsanto, а 

детаљне информације о томе налазе се у документацији предмета. Практично 

симболичну вредност продаје на овом плану остварио је Bayer […], док је 

вишеструко већу вредност годишње продаје (у 2015. години) ових производа, 

односно семена истих повртарских култура, остварио Monsanto. У допуни пријаве 

од 25. октобра 2016. године, подносилац пријаве је на захтев Комисије (будући да 

иницијални поднесак такве податке није садржао), доставио информације о 

тржишним уделима које су у 2015. години, Bayer и Monsanto остварили у 

Републици Србији у погледу тржишта семења поврћа. Достављени су подаци о 

вредности продаје коју су ова друштва појединачно остварила у наведеном периоду 

на тржишту Републике Србије за све врсте поврћа чије семе продају у Србији (у 

достављени табеларни преглед је укључено 20 врста поврћа), при чему је Комисија 

фокус  анализе усмерила на пласман семена оних култура поврћа код којих постоји 

асортиманско преклапање Bayer-а и Monsant-а. За потребе исказивања тржишних 

удела које учесници концентрације у продаји семена појединих повртарских 

култура, сада појединачно, а након спровођења концентрације заједно достижу на 

тржишту Републике Србије, извршена је најбоља процена укупне вредности 

продаје семана за свако појединачно тржиште  релевантних врста поврћа. У односу 

на анализу расположивих података коју је спровела Комисија, закључено је да ће се 

по основу спровођења ове концентрације, само симболично изменити (повећати – 

на нивоу неколико индексних поена), тржишни удео који је пре концентрације 

Monsanto остварио на тржишту продаје семена оних култура које чине поље 

активности оба учесника концентрације. Комисија констатује да се за потребе 

исправног разумевања високих комбинованих (заједничких) тржишних удела, које 

ће учесници концентрације после њеног спровођења имати на српском тржишту 

продаје семена појединих сорти поврћа, морају дати и одређена допунска 

објашњења. Конкретно, висок заједнички тржишни удео учесника концентрације 

(значи након њеног спровођења) на тржишту продаје семена […], (од /70-80/%), 

састоји се од преконцентрационог удела Monsantа од /70-80/% и удела Bayer-а од 

/0-5/%. Слично томе, заједнички тржишни удео учесника концентрације на 

тржишту продаје семена […] од /30-40/%, резултат је појединачног удела Monsantа 

од /30-40/% и Bayer-а од /0-5/%. Или, заједнички тржишни удео од /50-60/%, који 

ће учесници концентрације по њеном спровођењу имати на тржишту продаје 

семена […], „граде“ Monsantо са /50-60/% и Bayer са /0-5/%. Код осталих 

релевантних врста семења, комбиновани тржишни удео после спровођења 

концентрације, биће нешто нижи у односу на претходно наведене. Међутим, 

Monsantо ће и даље имати одлучујући утицај на будући заједнички тржишни удео 

учесника концентрације, који ће на тржишту семена […] износити /30-40/%, (са 

учешћем Monsanta у томе од /20-30/%), на тржишту семена [...] /10-20/% (у чему 

Monsanto /5-10/%). Једина релевантна повртарска култура, у продаји чијег семена 

ће убудуће постојати приближна равноправност (изједначеност) друштава која су 

учесници ове концентрације, јесте […] (комбиновани тржишни удео учесника 

концентрације у продаји семена […], после концентрације ће износити /10-20/%, у 

чему ће удео Bayer-а партиципирати са /5-10/%). 
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5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката пријављене концентрације, Комисија је користила 

утврђене чињенице, на основу којих је закључeнo да реализација предметне 

концентрације значи промену власника циљног друштва, и да по том основу неће 

за своју последицу имати стварање конкурентског проблема („competition 

concern“), у предметној активности на тржишту Републике Србије. Другим речима, 

повезивање учесника концентрације по основу новоформираних власничких 

односа над циљним друштвом, не доводи до значајног спречавања, ограничавања, 

или нарушавања конкуренције на тржишту Републике Србије, или делу тог 

тржишта, које је резултат стварања, или јачања доминантног тржишног положаја, а 

из разлога и у смислу који су претходно објашњени. Подносилац пријаве доставио 

је довољан фонд информација  на основу којих је закључено да је српско тржиште 

продаје семена различитих врста поврћа, врло конкурентно тржиште са великим 

бројем активних учесника на њему (постојећих конкурената). То значи да купци 

наведене структуре производа, имају могућност избора различитих извора 

снабдевања тим производима - односно могу вршити избор између различитих 

међународних и регионалних  добављача семења. Конкретно, у Србији су већ 

присутни бројни значајни инострани произвођачи семења (Singenta, SakataUnited 

Genetics, Hollar Seeds, Adama, DuPont, Different generics, Pioneer, KWS), као и 

локални произвођачи семења (Институт за ратарство и повртарство – Нови Сад, 

Институт за кукуруз - Земун поље, АС Хибриди и други). Поред наведених 

активних конкурената, постојећи и тренутно важећи царински режим за увоз 

семења у Србију, сугерише закључак о постојању и значајне потенцијалне 

конкуренције, што значи да учесници који нису тренутно присутни у Србији, могу 

лако да уђу на наше национално тржиште. Наиме, не постоје увозне тарифе за 

семење из ЕУ, из држава потписница Споразума CEFTA, и из Царинске уније 

Белорусије, Казахстана и Русије. Увозна тарифа за семење из свих осталих држава 

је 5%. Из изнетих разлога купци семења поврћа у Републици Србији, нису унапред 

и трајно везани за конкретног добављача, што значи да релативно брзо и 

једноставно могу прећи са једног на другог добављача. 

 

Одлука да се приступи предметној концентрацији, проистекла је из 

појединачних пословних планова тржишних учесника укључених у њено 

спровођење, као и њихове заједничке процене да ће њеним спровођењем, сада 

комбинованом пословном субјекту бити омогућено да у својој понуди има боље 

интегрисана решења за пољопривреднике. Учесници предметне концентрације 

сматрају да се њиховом интеграцијом уједињују платфоме комплементарних 

производа, као и програми за истраживање и развој и иновативне могућности и 

решења за купце. Све то подржава њихово очекивање да ће доћи до значајних и 

дуготрајних користи за узгајиваче. Квантификоване су очекиване годишње 

трошковне уштеде са којима се рачуна као резултатом спровођења ове 

концентрације, као и процењени почетни период њиховог остваривања. Учесници 

концентрације у очекиване ефекте њеног спровођења убрајају и оптимизацију 

ланца снабдевања производа, промета и продаје, као и смањење режијских 
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трошкова. Остале бројне бенефите спровођења ове концентрације о којима је 

подносилац пријаве у форми њиховог таксативног набрајања дао само основне 

назнаке, Комисија није посебно анализирала. То из разлога што се процена таквих 

ефеката односила на глобалну (светску) димензију ове пословне трансакције, а не и 

на утицај њеног спровођења који ће се манифестовати на тржишту Републике 

Србије. Комисија је своју одлуку у овом поступку, темељила искључиво на 

процени и утврђивању ефеката спровођења ове концентрације, до којих би могло 

доћи на тржишту Републике Србије, односно који би могли утицати на стање 

конкуренције на дефинисаном релевантном тржишту у оквиру Републике Србије. 

На основу укупно утврђеног чињеничног стања на које је овде указано, Комисија је 

оценила да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је 

одлучено као у ставу првом изреке. 

 

 Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона,  као и  чл. 2. 

ст. 1. тач. 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији 

и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи 

години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији, ради издавања 

сагласности за њено спровођење. 

 

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. 

                                                                            

                                                                   ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                          Др Милоје Обрадовић 

 

 

 


