Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...]
или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите.

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број:6/0-02-168/2017-8
Датум: 3. март 2017 године
Београд

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 6/0-02-168/2017-1, од 26. јануара 2017. године, коју је
поднело друштво „Дијамант“ АД за производњу уља, масти и маргарина
Зрењанин са седиштем на адреси Темерински друм 14, матични број 08000344,
преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије
„Моравчевић Војновић & Партнери“, из Београда, ул. Добрачина бр. 15, дана 3.
марта 2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва
„Дијамант“ АД за производњу уља, масти и маргарина Зрењанин са седиштем на
адреси Темерински друм 14, регистрованом у Агенцији за привредне регистре
под матичним бројем 08000344, над Друштвом са ограниченом одговорношћу за
производњу „Гранико“ у стечају, са седиштем у Београду на адреси Влајковићева
29, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем
08253919, до које долази куповином стечајног дужника друштва „Гранико“ д.о.о.
у стечају, као правног лица, од стране друштва „Дијамант“ АД Зрењанин.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио
уплату износа од 3.098.877,50 (тримилионадеведесетосамхиљадаосамстотина
седамдесетседам и 50/100) динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције
отворен код Управе за трезор Министарства Финансија, с позивом на број 6/0-02168/2017-1, што представља одговарајућу висину таксе за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење
Привредно друштво „Дијамант“ АД за производњу уља, масти и
маргарина Зрењанин са седиштем на адреси Темерински друм 14 (у даљем
тексту: Дијамант или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 26. јануара 2017. године, преко
пуномоћника, адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије
„Моравчевић Војновић & Партнери“, из Београда ул. Добрачина бр. 15, пријаву
концентрације бр. 6/0-02-168/2016-1 (у даљем тексту: пријава). Анализом
достављене пријаве и документације утврђено је да предметна пријава није у
целости припремљена на начин како је то уређено Уредбом о садржини и начину
подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/2016, у
даљем тексту: Уредба). На основу тога, Комисија је налогом од 10. фебруара
2017. године, затражила достављање допуне предметне пријаве. У остављеном
року, подносилац је поступио по свим елементима налога за допуну предметне
пријаве. Допуном од 20. фебруара 2017. године, пријава је комплетирана у свим
својим деловима и на тај начин усаглашена са чланом 3. Уредбе. Подносилац
пријаве је благовремено и у целости уплатио одређени износ таксе за издавање
акта Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива.
У предметном управном поступку подносилац пријаве поставио је и
Захтев за заштиту података број: 6/0-02-168/2017-5 од 20. јануара 2017. године, у
коме су таксативно наведени подаци и информације чија се заштита тражи, о
коме је одлучено посебним Закључком бр. 6/0-02-168/2017-7 од 27. фебруара
2017. године.
Увидом у достављену документацију учесника концентрације, изводе из
одговарајућих регистара привредних субјеката, у њихове финансијске извештаје,
као и у друге достављене доказе, утврђено је следеће чињенично стање.
Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве друштво Дијамант, основано је 1997. године у
Зрењанину, и регистровано је за производњу уља и масти (шифра делатности:
1041). Компанија Дијамант је произвођач јестивих уља и водећи произвођач
маргарина, биљних масти, мајонеза и деликатесних производа на бази мајонеза у
Србији. Осим производа за широку потрошњу, Дијамант производи и сировине
за друге прехрамбене индустрије, пре свега за кондиторску и пекарску
индустрију. Од 2005. године Дијамант послује у оквиру Агрокор групе, којом
оперативно управља Агрокор д.д. са седиштем на адреси Трг Дражена Петровића
3, Загреб, Хрватска. Ово хрватско друштво је највећи акционар Дијаманта са
уделом од преко 96%. Агрокор група са преко 60.000 запослених, своје
пословање обавља на простору Хрватске, Србије, Босне и Херцеговине, Црне
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Горе и Мађарске и то у четири области: (I) пољопривреда, (II) производња, (III)
логистика и дистрибуција и (IV) малопродаја.
Агрокор група у Републици Србији, присутна је и послује преко следећих
друштава и то:
1. Крон д.о.о. Београд, матични број 07020350, чија претежна делатност су
остале услуге информационе технологије (шифра: 6209);
2. Кикиндски млин а.д. Кикинда, матични број 08021694, чија претежна
делатност је производња млинарских производа (шифра: 1061);
3. Индустрија смрзнуте хране Фриком д.о.о. Београд, матични број
07042728, чија претежна делатност: производња сладоледа (шифра: 1052);
4. Нова слога д.о.о. Трстеник, матични број 17254332, чија претежна
делатност је производња освежавајућих пића, минералне воде и остале
флаширане воде (шифра: 1107);
5. Дијамант а.д. Зрењанин, матични број 08000344, чија претежна делатност
је производња уља и масти (шифра: 1041);
6. Беојана д.о.о. Београд, матични број 20353287, чија претежна делатност је
делатност приказивања кинематографских дела (шифра: 5914);
7. Беокона д.о.о. Београд, матични број 20353490, чија претежна делатност
је делатност приказивања кинематографских дела (шифра: 5914);
8. Беопана д.о.о. Београд, матични број 20353392, чија претежна делатност је
делатност приказивања кинематографских дела (шифра: 5914);
9. Беослана д.о.о. Београд, матични број 20353350, чија претежна делатност
је делатност приказивања кинематографских дела (шифра: 5914);
10. Беовона д.о.о. Београд, матични број 20353473, чија претежна делатност је
делатност приказивања кинематографских дела (шифра: 5914);
11. ТП Ангропромет Експорт-Импорт а.д. Ниш, матични број 07238860, чија
претежна делатност је трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном, пићем и дуваном (шифра: 4711);
12. Мг Мивела д.о.о. Београд, матични број 20080892, чија претежна
делатност је трговина на велико пићима (шифра: 4634);
13. М-Профил СПВ д.о.о. Београд, матични број 20715014, чија претежна
делатност је управљање некретнинама за накнаду (шифра: 6832);
14. Идеа д.о.о. Београд, матични број 06423566, чија претежна делатност је
управљање некретнинама за накнаду (шифра: 6832);
15. Супер картица д.о.о. Београд, матични број 20918314, чија претежна
делатност је истраживање тржишта и испитивање јавног мњења (шифра:
7320);
16. Меркатор - С д.о.о. Нови Сад, матични број 06886671, чија претежна
делатност је трговина на мало у неспецијализованим продавницама,
претежно храном, пићима и дуваном (шифра: 4711);
17. Агкор д.о.о. Београд, матични број 21098302, чија претежна делатност је
делатност заступника и посредника у осигурању (шифра: 6622);
18. Велпро систем д.о.о. Београд, у ликвидацији матични број 21201111, чија
претежна делатност је трговина на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном, пићем и дуваном (шифра: 4711);
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19. mStart Business Solutions d.o.o. Београд, матични број 21192538, чија
претежна делатност је управљање рачунарском опремом (шифра: 6203);
20. ИНО Пројектградња д.о.о. Београд, матични број 20562579, чија претежна
делатност је изградња стамбених и нестамбених зграда (шифра: 4120);
21. Морсо-Лине д.о.о. Београд, матични број 20822996, чија претежна
делатност је остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
(шифра: 4719);
На основу свих достављених података који се односе на зависна друштва
Агрокора у Републици Србији, Комисија је закључила да међу њима ни једно
друштво није учесник на тржишту које је релевантно за оцену предметне
концентрације, а то је регистрована пословна делатност циљног друштва –
складиштење.
Други учесник предметне концентрације над којим ће подносилац пријаве
успоставити контролу, јесте „Гранико“ д.о.о. у стечају, са седиштем у Београду
на адреси Влајковићева 29 (у даљем тексту: Гранико, или циљно друштво). Ово
друштво је основано 1991. године, под матичним бројем 08253919, а основана
пословна делатност је складиштење (шифра делатности: 5210). Гранико поседује
имовину која се састоји од силосних и складишних капацитета различите врсте
за пријем и складиштење зрнастих и пољопривредних култура у Уљми, насељу у
општини Вршац. Чланови сувласници овог домаћег друштва су „Agrouljma“
d.o.o. из Београда у стечају, са уделом од 90,19% и још једанаест друштава и
појединаца са различитим уделима у распону (0,17-2,63%).
Опис концентрације и акт о концентрацији
У предметној трансакцији Дијамант намерава да стекне контролу над
друштвом Гранико након спроведеног поступка јавне продаје стечајног дужника
као правног лица. Намеравана трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1 тачка 2) Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон).
Решењем Привредног суда у Београду од 16. априла 2015. године отворен
је стечајни поступак над циљним друштвом, a решењем истог суда од 15.
септембра 2015. године проглашено je банкротство стечајног дужника (циљног
друштва). По добијању сагласности одбора стечајних поверилаца од 6. октобра
2016. године, објављен је оглас о продаји стечајног дужника као правног лица
дана 28. октобра 2016. године. Јавно надметање је одржано 1. децембра 2016.
године на ком је Дијамант проглашен купцем Граник-а.
[...]
Као правни основ спровођења предметне трансакције, Комисији је од
стране подносиоца пријаве достављена комплетна документација везана за
поступак преузимања циљног друштва и то:
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-

-

акт стечајног управника о оглашавању продаје стечајног дужника
Гранико д.о.о. Београд-у стечају, Београд, ул. Влајковићева бр. 29, као
правног лица и непокретне имовине стечајног дужника јавним
надметањем
пријаву Дијаманта за учешће на јавном надметању (24. 11.2016.)
Записник о јавном надметању (1.12.2016.)
Одлука Дијаманта о куповини Граника (25.01.2017.)
Нацрт Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица

Према становишту Комисије сви достављени и овде наведени документи,
чине прихватљив правни основ спровођења пријављене концентрације и исти се
налазе у списима предмета.
Након прибављања одобрења од стране Комисије приступиће се
закључивању купопродајног уговора. Реализацијом предметне трансакције,
Дијамант ће постати једини члан Граника и тиме стећи искључиву контролу над
циљним друштвом.
Испуњеност услова за подношење пријаве
Комисија је на основу анализе пријаве и целокупне документације
утврдила да је подносилац пријаве исправно поступио када је предметну пријаву
доставио Комисији, будућу да су испуњене све законске претпоставке за то.
Резултати финансијског пословања учесника ове трансакције, указују да су
достигнути прагови из члана 61. Закона, при чијем испуњавању постоји обавеза
пријаве концентрације Комисији, ради издавања одобрења за њено спровођење.
Комисија је с обзиром да је рок за подношење финансијских извештаја за 2016.
годину 28. фебруар 2017. године, обавезу пријаве концентрације ценила на бази
финансијских извештаја за 2015. годину.
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 и услуга које
потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене
и цене, док 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.
Подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта
производа за предметну концентрацију, пошао од оквира делатности циљног
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друштва. Имајући у виду да је регистрована делатност циљног друштва
складиштење и да је ово друштво пре отварања стечајног поступка пословало
једино у сегменту складиштења зрнастих и пољопривредних култура,
подносилац пријаве предлаже да се као релевантно тржиште производа одреди
складиштење зрнастих и пољопривредних култура.
Овако дефинисано тржиште даље би се могло сегментирати према врсти
пољопривредних култура које се складиште, међутим подносилац пријаве сматра
да у сврху оцене предметне трансакције није потребна даља подела тржишта,
имајући у виду да њено спровођење не доводи до било каквих ограничења у
области конкуренције у Републици Србији.
Овако предложену и образложену дефиницију, релевантног тржишта
производа, Комисија је прихватила као исправну.
Што се тиче географског тржишта, пошло се од чињенице да оба учесника
концентрације послују на територији Републике Србије. Комисија је полазећи од
критеријума за дефинисање релевантног географског тржишта, исто дефинисала
као тржиште Републике Србије, а што је у складу са законским надлежностима
Комисије, која ефекте пословнe трансакцијe са становишта утицаја на
конкуренцију процењује за оквир националне територије. У том смислу
релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије.
Поступак складиштење је врло сложен технолошки процес који захтева
стручну оспособљеност учесника у организацији и обављању активности у
оквиру технолошког процеса, као и у процесима одржавања опреме и
постројења. Складиштење робе може да траје неколико месеци, а у одређеним
случајевима и неколико година.
Када је реч о укупним складишним капацитетима за складиштење
зрнастих и пољопривредних култура у Републици Србији, према процени
подносиоца пријаве они износе више од [...] тона. Складишни капацитети циљног
друштва процењени су на око [...] тона (/0-5/%), а укупни складишни капацитети
Дијаманта на око [...] тона (/0-5/%). Подаци о складишним капацитетима
Дијаманта дати су на основу пројектно-техничке документације друштва и врсте
робе која се складишти.
При оцени складишних капацитета потребно је имати у виду да се укупни
складишни капацитети односе како на друштва чија је основна делатност
складиштење и која пружају ову услугу, као и на друштва која своје складишне
капацитете користе за сопствене потребе у процесу даље производње, што их не
сврстава у групу учесника на тржишту складиштења. Наведена подела није
прецизна, јер друштва која своје складишне капацитете користе за сопствене
потребе ни на који начин не могу бити спречена да расположиве складишне
капацитете издају другим друштвима, јер укупан број складишних капацитета
који се користе за услужно складиштење у току године може значајно да варира
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(од временских услова, рода одређених пољопривредних култура, променљиве
потражње за одређеним производима и др.).
Наведени аргументи који се односе на укупну величину тржишта
применљиви су на тржишне уделе учесника концентрације. Основни разлог
спровођења предметне концентрације за Дијамант јесте стицање складишних
капацитета Граника, које ће превасходно користити за складиштење производа за
даљу сопствену производњу. Реализацијом трансакције тржишни удео циљног
друштва на релевантном тржишту ће нестати, односно оно престаје да буде
присутно као учесник на тржишту складиштења јер ће Дијамант капацитете
циљног друштва користити за своје потребе. Међутим, подносилац пријаве
наводи да у овом тренутку није могуће потврдити да Дијамант неће у будућности
пружати услуге складиштења на овој локацији и другим привредним субјектима.
Сходно наведеном, потребно је имати у виду да су складишни капацитети
циљног друштва мали (/0-5/%), да ће Дијамант ове капацитете користити
превасходно за сопствене потребе као и да намеравана трансакција неће довести
до нарушавања конкуренције на релевантном тржишту у Републици Србији.
Према наводима подносиоца пријаве у Републици Србији послује преко
[...] друштава која имају различите смештајне капацитете. Међу друштвима која
поседују значајне капацитете за складиштење пољопривредних култура (са више
од [...] тона) су: АД Напредак Велика Плана, Gebi d.o.o. Чантавир,Viktorija
Logistic Нови Сад, Жито Бачка д.о.о., Сојапротеин а.д. Бечеј, Компанија
Фиделинка Београд, Житопродукт Зрењанин, Житко АД Бачка Топола,
Житосрем АД Инђија, Биопротеин АД Београд, Granexport Панчево, АД
Житопромет Чачак, АД Драган Марковић Обреновац, Банком д.о.о. Земун, АД
Житосрем и др. Подаци о складишним капацитетима других привредних
друштава дати су на основу података добијених од стране Удружења за
унапређење производње и извоза житарица и уљарица „Жита Србије“.
Подносилац није у могућности да процени у којој мери друштва у овој
групацији складишне капацитете користе за своје потребе или издају складишне
капацитете за потребе других учесника.
Оцена ефеката концентрације
У поступку испитивања ефеката пријављене концентрације на
конкуренцију Комисија је на основу документације 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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Одлука у ставу другом донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и
члана 2. став 1. тачка 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
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