
Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и 

члана 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 

95/13) 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 6/0-02-475/2017-1, коју је 5. јула 2017. 

године поднело привредно друштво „BIMAL“ d.d., са седиштем на адреси Бијељинска 

9, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, МБС 1-323, преко пуномоћника адвоката 

Драгана Брковића, Индустријска 3, Брчко дистрикт БиХ, Босна и Херцеговина, дана 22. 

августа 2017. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем контроле од стране привредног друштва „BIMAL“ d.d., са 

седиштем на адреси Бијељинска 9, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, МБС 1-323, 

над привредним друштвом „BIMAL Agri“ д.о.о., са седиштем на адреси Индустријска 

зона ББ, Бечеј, матични број 21125423, куповином удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „BIMAL“ d.d., са 

седиштем на адреси Бијељинска 9, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, МБС 1-323, 

дана 6. јула 2017. године, уплатио 25.000 (двадесетпетхиљада) евра на рачун Комисије 

за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво „BIMAL“ d.d., са седиштем на адреси Бијељинска 9, Брчко 

дистрикт, Босна и Херцеговина, МБС 1-323, поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија), 5. јула 2017. године, преко пуномоћника 

адвоката Драгана Брковића, Индустријска 3, Брчко дистрикт БиХ, Босна и 

Херцеговина, пријаву концентрације број 6/0-02-475/2017-1. Подносилац пријаве је 

поднео допуну пријаве 28. јула 2017. године. 

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 
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пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је 

уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон), 

подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту одређених података 

садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација 

података чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог 

захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.  

1. Учесници у концентрацији  

Подносилац пријаве, привредно друштво „BIMAL“ d.d., са седиштем на адреси 

Бијељинска 9, Брчко дистрикт, Босна и Херцеговина, МБС 1-323, послује у оквиру 

групе друштaва „BIMAL“ (уљарице и житарице), која се бави прерадом уљарица и 

житарица, производњом сировог и јестивог (сунцокретовог и биљног) уља и 

протеинске сачме и прометом ових производа, трговином житарицама и производима, 

као и производњом и трговином финалним производима, односно јестивим уљима, као 

и пружањем услуга за складиштење и услуга бизнис парка. „BIMAL“ група, са 

седиштем у Брчком, састоји се од четири компаније: „BIMAL Trading“ д.о.о., Београд 

(трговина), „BIMAL“ d.d., Брчко, БиХ (производња), „ŽITOPROMET“ d.d., Брчко и 

„BIMAL Agri“ д.о.о., Београд (услуге). 

Друштво „BIMAL“ d.d. је једини произвођач јестивог уља у Босни и 

Херцеговини, a група „BIMAL“ послује још у Србији, Македонији, Албанији, 

Хрватској, Словенији, Аустрији, Италији, Мађарској, као и у Турској. 

Група „BIMAL“ се налази под заједничком контролом друштава из Аустрије: 

Studen & Co Holding GmbH и OLEA Rauch GmbH & Co KG, а преко друштва Seed Oil 

Holdings GmbH, са седиштем у Бечу, Аустрија, […]. Друштво Studen & Co Holding 

GmbH је […], а друштво OLEA Rauch GmbH & Co KG је командитно друштво које је 

основано и послује у складу са прописима Републике Аустрије, са изузетно сложеном 

власничком структуром уређеном правним прописима Републике Аустрије. Друштво 

OLEA Rauch GmbH & Co KG и његове повезане компаније се баве производњом и 

продајом јестивих уља и масти у Аустрији. 

У оквиру групе друштава која су под контролом друштва Studen & Co Holding 

GmbH послује и група друштава „AGRANA-STUDEN“, коју чини десет оперативних 

joint venture компанија које су основале група AGRANA и друштво Studen & Co 

Holding GmbH. Ова група друштава се бави трговином, прерадом и дистрибуцијом 

шећера и заслађивача у свим облицима. Друштво „AGRANA-STUDEN Sugar Trading“ 

Ges.m.b.H., Беч, Аустрија, је најважнија трговинска компанија у оквиру ове групе, која 

се бави набавком сировог и белог шећера са светских тржишта, руковођењем великом 

логистиком, продајним активностима, као и активностима финансирања и 

контролисања активности целокупне групације. Групација поседује и рафинерију 

шећера STUDEN-AGRANA у Брчком, а друштва која послују под називом 

AGRAGOLD и AGRANA-STUDEN су дистрибутивне компаније одговорне за продају 

белог кристалног шећера и других производа друштва Studen & Co Holding, односно 

групе „BIMAL“ широм југоисточне Европе, укључујући Словенију, Хрватску, Босну и 

Херцеговину, Србију, Македонију, Албанију и Косово. 
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Група „BIMAL“ послује у Републици Србији преко неколико зависних друштава: 

1. BIMAL Trading d.o.o., са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в, Београд, 

матични број 20922192, чија је регистрована делатност трговина на велико 

млечним производима, јајима и јестивим уљима и мастима; 

2. BIMAL Invest d.o.o., са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в, Београд, 

матични број 21281492, чија је регистрована делатност обављање 

консултантских активности у вези с пословањем и осталим управљањем; 

3. AGRANA-STUDEN SERBIA DOO, са седиштем на адреси Милентија Поповића 

5в, Београд, матични број 20780185, које се бави трговином на велико шећером, 

чоколадом и слаткишима, као претежном делатношћу; 

4. STUDEN GLOBAL DOO, са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в, 

Београд, матични број 17568353, чија је регистрована делатност изнајмљивање 

властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима; 

5. BELISAR d.o.o., са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в, Београд, 

матични број 21293156, које се бави осталим пратећим делатностима у 

саобраћају. 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи 

непосредну контролу над друштвом „BIMAL Agri“ д.о.о. (даље у тексту: циљно 

друштво), са седиштем на адреси Индустријска зона ББ, Бечеј, матични број 21125423, 

које се бави трговином на велико уљарицама, житарицама и осталом меркантилном 

робом у Републици Србији и поседује складишни простор изграђен у Бечеју запремине 

29.800 м³. Регистрована делатност овог друштва је трговина на велико житом, сировим 

дуваном, семењем и храном за животиње. 

Друштво „BIMAL Agri“ се налази под заједничком контролом друштва „BIMAL“ 

d.d. (са власничким уделом од 76%) и друштва „EXTRA FARM“ DOO, са седиштем на 

адреси Петровоселски пут 66, Бечеј, матични број 20791489 (са власничким уделом од 

24%). Друштво „BIMAL Agri“ има зависно друштво у Србији - AD MLINOSERVIS, са 

седиштем на адреси Сентандрејски пут 159, Нови Сад, матични број 08024324, које се 

бави производњом машина за индустрију хране, пића и дувана. 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Правни основ за концентрацију јесте Писмо о намерама, закључено 30. јуна 2017. 

године, између друштава „BIMAL“ d.d. и „EXTRA FARM“ DOO. Овим писмом је 

предвиђено да друштво „BIMAL“ купи од друштва „EXTRA FARM“ DOO његов удео 

у друштву „BIMAL Agri“ и на тај начин стекне преосталих 24% удела. Тиме ће се 

заједничка контрола над друштвом „BIMAL Agri“ променити у појединачну контролу 

друштва „BIMAL“ d.d. над друштвом „BIMAL Agri“. 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије у 2016. години, Комисија је утврдила да су 

учесници у концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан 

приход учесника већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за 
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пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације 

благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 2. Закона. 

 

4. Релевантно тржиште 

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 

РС“, бр. 89/2009). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у 

погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, одређена су два релевантна 

тржишта производа: 

1. трговина на велико уљарицама, житарицама и осталом меркантилном робом; 

2. пружање услуга складиштења. 

Комисија је на тај начин делимично уважила дефиницију коју је предложио 

подносилац пријаве, јер је у пријави предложено само једно тржиште производа – 

трговина на велико уљарицама, житарицама и осталом меркантилном робом. 

Подносилац пријаве је указао на то да је основна делатност циљног друштва на 

тржишту Републике Србије трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и 

храном за животиње, и да оно планира да настави да се бави трговином на велико 

уљарицама, житарицама и осталом меркантилном робом. Међутим, Комисија је имала 

у виду да се циљно друштво бави и пружањем услуга складиштења уљарица, житарица 

и остале меркантилне робе и да поседује складишни простор изграђен у Бечеју, због 

чега је утврдила и друго релевантно тржиште производа. 

Комисија сматра да није потребно у конкретном случају издвајати ужа 

релевантна тржишта, имајући у виду да концентрација неће нарушити конкуренцију у 

Републици Србији. 

Релевантно географско тржиште је у оба случаја одређено као тржиште 

Републике Србије. 

5. Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 

пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, 

имајући у виду занемарљиве ефекте на тржишту Републике Србије и промене у 

његовој структури, као и мале уделе учесника у концентрацији на релевантним 

тржиштима. 

Према подацима које је доставио подносилац пријаве и на основу његових 

процена, на тржишту трговине на велико уљарицама, житарицама и осталом 

меркантилном робом, циљно друштво има изузетно мали удео, док удео подносиоца 

пријаве износи /0-5/%. […] Наводи се да су највећи тржишни конкуренти MK 

COMMERCE doo,Victoria grupa и ДИЈАМАНТ АД, који имају највећи удео на 

тржишту трговине на велико уљарицама, житарицама и осталом меркантилном робом 

у Републици Србији. 

Подносилац пријаве не послује на тржишту пружања услуга складиштења у 

Србији, осим преко циљног друштва, с обзиром да не поседује складишне капацитете у 

Србији и не пружа услуге складиштења у Србији. За циљно друштво, у пријави се даје 

процена да је његов удео занемарљив, односно […]. Као конкуренти на овом тржишту 
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се наводе МК Commerce d.o.o. Нови Сад, Victoria Logistic d.o.o. Нови Сад, Жито Бачка 

д.о.о. Кула, АГРОГЛОБЕ д.о.о. Нови Сад, и GRANEXPORT d.o.o. Панчево. 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона, 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 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 

 

Упутство о правном средству: 

Против овог решења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема решења, за коју се 

плаћа такса у висини од 390 динара. 

 

            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                   
                                                                                       

 Др Милоје Обрадовић 

 

 


