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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 6/0-02-791/2017-1, од 21. децембра 2017. 

године, коју је поднело друштво „Drakkar Group“ S.A. са седиштем на адреси Avenue de 

Tervueren 34, 1040 Брисел, Белгија, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић и 

осталих адвоката из канцеларије „Карановић & Николић“ a.o.д. Београд, улица 

Ресавска 23, дана 23. јануара 2018. године доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране „Drakkar Group“ S.A. друштва 

са регистрованим седиштем на адреси Avenue de Tervueren 34, 1040 Брисел, Белгија, 

уписаног у регистру правних лица RLP под бројем 0476.202.494, над привредним 

друштвом „Nutriad Holding“ B.V. са регистрованим седиштем у Амстердаму, 

Холандија и са примарним седиштем пословања на адреси Verlengde Poolseweg 16, 

Breda, Noord-Brabant, 4818 CL, Холандија, уписаним у Привредној комори Холандије 

под бројем регистрације 53699084.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 8. јануара 2018. године 

уплатио 25.000.00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Друштво „Drakkar Group“ S.A. са седиштем на адреси Avenue de Tervueren 34, 

1040 Брисел, Белгија, уписано у белгијском регистру правних лица  

 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд  

 

Број: 6/0-02-29/2018-3 

Веза број: 6/0-02-791/2017 

Датум: 23. јануар 2018. године 
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RLP под бројем 0476.202.494, (у даљем тексту: подносилац пријаве или Drakkar) 

поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 21. 

децембра 2017. године, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић, из адвокатске 

канцеларије „Karanović & Nikolić“ оад, из Београда, ул. Ресавска бр. 23, пријаву 

концентрације бр. 6/0-02-791/2017-1 (у даљем тексту: пријава), и исту допунило 

поднеском бр. 6/0-02-791/2017-2 од 28. децембра 2017. године са предлогом да 

Комисија одлучи и одобри исту у скраћеном поступку. 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, у даљем тексту: Уредба), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Подносилац 

пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани износ за издавање акта 

Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива. 

 

У предметном управном поступку подносилац пријаве је у складу са чланом 45. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13-у даљем 

тексту: Закон), поставио и Захтев за заштиту података број: 6/0-02-791/2017-3 од 28. 

децембра 2017. године, о коме је одлучено посебним закључком. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве Drakkar је зависно друштво компаније „China National 

Bluestar Group“ Co. Ltd (у даљем тексту: Bluestar) и налази се под крајњом контролом 

компаније „China National Chemical Corporation“ (у даљем тексту: ChemChina, заједно 

са свим повезаним друштвима ChemChina Grupa). Компанија ChemChina основана је 

2004. године и у власништву је државе Кине. Ова компанија активна је у сектору 

исхране животиња преко своје агрохемијске компаније „Bluestar Adisseo“. 

 

Компанија „Bluestar Adisseo“ (у даљем тексту: Bluestar Adisseo) бави се 

истраживањем, развојем, производњом и продајом крмних додатака за исхрану 

животиња у Кини и на међународном нивоу. Bluestar Adisseo производи одређене 

категорије нутритивних (прехрамбених) адитива за сточну исхрану. Адитиви се додају 

храни у технолошком процесу производње, током припреме, обраде, прераде, 

обликовања, паковања, транспорта и чувања производа. Нутритивни адитиви су 

средства за обогаћивање исхране, попут витамина, минерала, елемената у траговима, 

амино киселина, органских киселина, фосфата, ензима и промотера раста. Нутритивни 

(прехрамбени) адитиви су: 

 Rhodimet AT 88 и Rhodimet NP 99 (Metionin)  

(Метионин је есенцијална аминокиселина за све животиње, који се уноси уз 

храну); 

 Smartamine M, MetaSmart Liquid и MetaSmart Dry (Rumen-zaštitni Metionin); 

 Microvit A, AD3, E, D3, K3, H, B12, B1, B2, B3, B5, B6 и B9 (Vitamini); 

 Rovabio Excel AP, Rovabio Excel AP T-Flex, Rovabio Excel LC, Rovabio Excel 

LC2, Rovabio Max AP, Rovabio Max LC (Enzimi); 

 Adisodium (Minerali); 

 Selisseo (Elementi u tragovima); 

 Alterion (Probiotik): 

 

ChemChina је највећа хемијска компанија у Кини која послује у 150 земаља и 

регија широм света има преко 160.000 запослених. Компанија је позиционирана да 
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створи нове материјале у хемијској индустрији. Ова компанија се специјализовала за 

одређене пословне сегменте као што су нови хемијски материјали и специјалне 

хемикалије, основне хемикалије прераде уља, агрохемикалије, гума и гумени 

производи, хемијска опрема.   

 

У републици Србији ChemChina има следећа зависна друштва: 

 

 „Pirelli Tyre“ SpA predstavništvo Beograd-Stari Grad, са регистрованим седиштем 

на адреси Македонска 30, Београд. Друштво је регистровано у Агенцији за 

привредне регистре (у даљем тексту: АПР) под матичним бројем 29017301, а 

његову претежну делатност чине остале услужне активности подршке 

пословању (шифра делатности: 8299). Друштво је представништво страног 

правног лица Pirelli Tyre SpA из Италије.  

 „Adama Srb“ d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Булевар 

Михаила Пупина 6, Београд-Нови Београд. Друштво је регистровано у АПР под 

матичним бројем 20435054, а његову претежну делатност чини трговина на 

велико хемијским производима (шифра делатности: 4675). Друштво је под 

искључивом контролом друштва ADAMA Agriculture B.V. из Холандије. 

 „Agropest Yu“ d.o.o. Export-Import Beograd-u likvidaciji, са регистрованим 

седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина 6, Београд-Нови Београд. 

Друштво је регистровано у АПР под матичним бројем 08754373, а његову 

претежну делатност чини неспецијализована трговина на велико (шифра 

делатности: 4690). Ово друштво је у искључивом власништву друштва Adama 

Srb d.o.o.Beograd и тренутно је у процесу ликвидације. 

 

Циљно друштво у предложеној пословној трансакцији је холдинг компанија 

„Nutriad Holding“ B.V., (у даљем тексту: Nutriad) са седиштем на адреси Verlengde 

Poolseweg 16, Breda, Noord-Brabant, 4818 CL, Холандија, уписано у Привредној комори 

Холандије под бројем регистрације 53699084. Друштво Nutriad је глобални снабдевач 

специјализованих прехрамбених адитива (енгл. specialty feed additives) за фарме, 

интеграторе, млинове за прехрану и мешалице. Циљно друштво има глобално 

присуство у више од 70 земаља, и продајне мреже организоване преко продајних 

канцеларија и дистрибутера у десет замаља, са седиштем у Dendermodeu Белгијa. Ово 

друштво производи и продаје следеће категорије производа (специјализованe адитивe 

за прехрану животиња): 

 Palatability (укусни додаци – асортман допунских прехрамбених производа, 

укључујући брендове високих перформанси и специјалне заслађиваче); 

 Дигестивне Перформансе (асортиман допунских додатака који изазивају 

различите ефекте код животиња захваљујућу различитим комплементарним 

начинима деловања у цревном тракту);  

 Управљање Микротоксином (инактивација микротоксина); 

 Очување и функционални састојци (прехрамбени адитиви за спречавање 

хемијске деградације, бактеријске контаминације или нутритивног јаза). 

 

Циљно друштво није присутно у Републици Србији. 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Предметном концентрацијом Drakkar намерава да стекне 100% удела и тиме 

појединачну контролу у друштву Nutriad од привредног друштва „Herge Holding“ B.V. 
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са седиштем у Амстердаму, Холандија, чије је главно место пословања на адреси 

Verlengde Poolseweg 16, (4818 CL) Breda, Холандија (у даљем тексту: продавац). 

Трансакција је реализована у складу са Уговором о купопродаји удела Nutriad-a, 

закљученог 7. децембра 2017. године. Као резултат трансакције циљно друштво ће 

бити под појединачном контролом друштва Drakkar, које припада ChemChina Grupi. 

 

Комисија је достављени документ (Уговор о купопродаји) оценила као валидан 

акт о стицању контроле над другим учесником на тржишту, којим долази до промене 

контроле у складу са Законом.  

 

Испуњеност услова за подношење 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 je 

подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход 

учесника у концентрацији у 2016. години већи од износа који су прописани чланом 61. 

Закона, као услова за пријаву концентрације. Пријава концентрације поднета је у 

складу са чланом 63. Закона.  

 

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.  

 

Подносилац сматра да за потребе предметне пријаве није неопходно коначно 

дефинисати релевантно тржиште производа, ни релевантно географско тржиште, јер без 

обзира на усвојену дефиницију, трансакција неће имати никакве ефекате на 

конкуренцију у Републици Србији, обзиром да циљно друштво не остварује продају и 

нема регистровано присуство у Србији. Ово из разлога и у складу са претходном 

праксом Комисије, прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати отворена. 

 

Међутим, у циљу достављања потпуних информација, учесници наводе да је 

циљно друштво активно на тржишту специјализованих адитива за прехрану животиња, 

док је подносилац активан на тржишту нутритивних адитива за прехрану животиња. 

Обзиром да не постоји преклапање између учесника у Србији, релевантно тржиште 

производа за потребе пријаве у Србији може се дефинисати као производња 

суплемената и адитива за животиње (адитива за прехрану животиња). 

 

Подносилац сматра да нема потребе за даљим сегментирањем релевантног 

тржишта производа, јер циљно друштво није присутно у Србији. У сектору суплемената 

и адитива активности друштава Bluestar Adisse-a и Nutriad-a се не преклапају, јер је 

друштво Bluestar Adisseо, активно у сектору исхране за животиње, и производи 



 

 

5 

самосталне адитиве за исхрану (нпр. метионин, витамини, ензими, минерали, 

микроелементи, пробиотици), док Nutriad производи специјализоване адитиве за 

исхрану (нпр. читав спектар суплемената за хранљиве смеше за раст, напредак или 

здравље животиња). 

 

Према наводима подносиоца пријаве, предметна трансакција не води било 

каквом сабирању тржишних удела на тржишним подсегментима који су наведени, 

трансакција нема било каква хоризонтална или вертикална преклапања у Србији.  

 

Комисија је прихватила наведени предлог дефиниције релевантног тржишта 

производа, јер за потребе предметног поступка није неопходно даље сегментирање 

овако дефинисаног релевантног тржишта производа на тржиште самосталних адитива 

и тржиште специјализованих адитива за исхрану животиња. 

 

Приликом дефинисања релевантнoг географскoг тржишта, подносилац пријаве 

предложио је да се релевантно географско тржиште дефинише као тржиште Републике 

Србије, што је у складу са законским надлежностима Комисије, која ефекте пословних 

трансакција са становишта утицаја на конкуренцију процењује у оквиру националне 

територије, што је прихваћено од стране Комисије. 

 

[...].  

 

Према наводима подносиоца пријаве укупно тржиште за производњу 

суплемената и адитива за животиње (адитива за исхрану) у Србији у 2016. години 

износио је око [...].  

 

Као значајнији учесници на релевантном тржишту метионин-а у Србији 

наведени су Adisseo са око /40-50/% удела, Evonik са око /30-40/% удела, CJ са око /5-

10/% удела, Sumitomo са око /5-10/% и остали са око /0-5/% удела. У сегменту 

бескробних полисахарадних (NSP) ензима наведени су AB Vista са око /5-10/%, Adisseo 

са око /5-10/%, Alltech са око /5-10/%, BASF са око /5-10/%, DSM са око /30-40/%, 

Danisco са око /10-20/%, Elanco са око /0-5/%, Huvepharma са око /10-20/% и остали са 

око /0-5/%. 

 

Учесници концентрације Drakkar и Nutriad на релевантном тржишту у Србији, 

нису успоставили сервисну, продајну мрежу. Агент и дистрибутер друштва Drakkar у 

Србији је друштво [...] из Београда, док циљно друштво није присутно на релевантном 

тржишту Србије.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, а 

обзиром да не постоје хоризонтална преклапања или вертикалне везе између учесника 

на релевантном тржишту у Републици Србији, трансакција неће довести до 

спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције у Србији, а нарочито неће 

водити стварању или јачању доминантног положаја и неће имати било какве негативне 

ефекте на српско тржиште. 
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У складу са наведеним, а на основу анализе свих елемената пријаве и целокупне 

документације која је достављена уз њу, Комисија je закључила 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: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

 

За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана 

Законом о судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 

34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 

93/2012, 93/2014 и 106/2015). 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                

                                                                Др Милоје Обрадовић 

 

 


