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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 

6/0-02-353/2018-1, коју је дана 13. априла 2018. године  поднело привредно друштво BASF 

SE, са седиштем на адреси Car1-Bosch-Str. 38, 67056 Лудвигсхафен, Немачка, регистарски 

број HRB 6000, преко пуномоћника, адвоката Тијане Којовић из адвокатског ортачког 

друштва BDK Advokati AOD, Београд, Мајке Јевросиме број 23, дана 10. маја 2018. године, 

доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем непосредне контроле привредног друштва BASF SE, са седиштем на адреси Car1-

Bosch-Str. 38, 67056 Лудвигсхафен, Немачка, регистрованог у Окружном суду у 

Лудвигсхафену на Рајни под регистарским бројем HRB 6000, над пословањем које се односи 

на производњу и дистрибуцију семена поврћа  привредног друштва Bayer AG, са седиштем 

на адреси Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkuzen, Немачка, регистрованог у Трговинском 

регистру Основног суда у Келну под регистарским бројем HRB 48248. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво BASF SE,  дана 16. 

априла 2018. године уплатио износ од 2.954.637,50 

(двамилионадеветстопедесетчетирихиљадешестотридесетседам и 50/100) динара на рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

Образложење 

 

 

Привредно друштво BASF SE, са седиштем на адреси Car1-Bosch-Str. 38, 67056 Ludwigshafen, 

Немачка, регистрованог у Окружном суду у Лудвигсхафену на Рајни, под регистарским 

бројем HRB 6000, поднело је дана 13. априла 2018. године преко пуномоћника, адвоката 

Тијане Којовић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-353/2018-1. 

Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне од 27. априла 2018. године, Комисија 

је утврдила да је пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
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(„Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16).  

 

Подносилац пријаве је 13. априла и 27. априла 2018. године, доставио Комисији и захтев за 

одређивање мере заштите података и извора података,  о чему је одлучено посебним 

Закључком број 6/0-02-353/2018-5, од 10. маја 2018. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Учесник у концентрацији, привредно друштво BASF SE, из Немачке (у даљем тексту: 

подносилац пријаве или BASF група), регистровано је 14. јануара 2008. године у складу са 

законима Савезне Републике Немачке и у складу са законима Европске уније, чија је правна 

форма Европско привредно друштво (Societas Europea – SE), под регистарским бројем HRB 

6000 у Окружном суду у Лудвигсхафену на Рајни. Претежне делатности овог друштва су: 

хемија и сродне области, пољопривреда и прехрамбена индустрија, експлоатација, 

производња и трговина нафтом, природним гасом, производима и енергијом на бази 

минералног уља, развој, производња и трговина производима и пружање услуга у области 

технологије заштите животне средине. BASF група обавља и друге делатности које су 

споредне у односу на наведене области и/или које доприносе промоцији претежних 

делатности. У 2017. години, BASF група је остварила промет од 64,5 милијарди евра, а укупно 

је било око 115.000 запослених. Подносилац пријаве је у Републици Србији директно 

присутан преко зависног друштва BASF Srbija društvo sa ograničenom odgovornošću za 

trgovinu, Beograd (у даљем тексту: BASF Srbija). Привредно друштво BASF Srbija 

регистровано је у Агенцији за привредне регистре Републике Србије (у даљем тексту: АПР) 

под матичним бројем 07522878, за трговину на велико хемијским производима (шифра 

делатности: 4675). У Србији, портфолио производа BASF групе  обухвата хемикалије, 

производе за повећање учинка, функционалне материјале и агрикултурна решења. У оквиру 

агрикултурних решења, BASF продаје фунгициде, селективне хербициде, инсектициде као и 

друге производе из његовог портфолија функционалне заштите биља (регулаторе за раст 

биља). Укупан приход BASF групе у 2017. години у Србији је износио [...] евра. Према 

наводима у пријави, BASF група није активна, нити остварује приходе у сегменту пословања 

семена за поврће у Србији. 

 

Предмет трансакције је циљно пословање понуђено од стране друштва Bayer AG  као 

структурна мера у циљу одобрења концнетрације Bayer/ Monsanto на глобалном нивоу, о 

чему ће бити више речи у наставку образложења. Пословање које се односи на производњу и 

дистрибуцију семена поврћа (у даљем тексту: циљнo пословање) над којима ће након 

спровођења концентрације подносилац пријаве вршити контролу, је у крајњем власништву 

акционарског друштва Bayer AG (матичног друштва Bayer групе), чије су акције листиране 

на светским берзама. Bayer AG је глобална компанија која се бави науком о живим системима 

са пословањем у неколико сектора: а) фармацеутски производи; б) заштита здравља; в) 

заштита биља, и г) здравље животиња. Пословне активности циљног пословања припадају 

сектору заштите биља, у коме је доминантно њихово зависно друштво Nunhems Netherlands 

BV, друштво које је основано у Nunhemu, Холандија, a које је пословне активности обављало 

у око 45 земаља. Циљно пословање семена за поврће састоји се од глобалног пословања 

семена за поврће Bayer групе без издвајања, и обухвата следеће: 

 

1. „Дезинвестирано пословање семења масовне производње“ - глобално пословање Bayer 

групе у области семења пољопривредних култура за масовну производњу (соје, памука и 

уљане репице) и пословање откривања особина тих семена, са извесним ограниченим 

издвајањима (хибридним пиринчем у Азији, хибридним памуком, слачицом и просом у 
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Индији и памуком у Јужној Африци, као и развојно-истраживачким програмом који се 

односи на шећерну трску у Бразилу и шећерну репу у Европи); 

2. „Глуфосинат дезинвестирано пословање“ - глобално пословање Bayer групе глуфосинат 

амонијумом; 

3. „Глифосат имовину“ - имовина која се односи на пословање Bayer групе глифосата који 

се не користи у пољопривреди и његову породицу глифосат производа који се користе у 

пољопривреди под Zarpa брендом. Ови производи обухватају све пољопривредне и не 

пољопривредне глифосат производе које Bayer група продаје у Европској економској 

заједници;  

4. „Имовину третмана семења“ - [...]; 

5. „Кетоенол трансфер података и лиценцу“ - пакет права интелектуалне својине која се 

односе на класу кетоенол хербицида из хемијске групе ACC инхибитора за неселективну 

употребу за које ćе Bayer дати BASF групи ексклузивна права; 

6. „NOC трансфер података и лиценцу“ - пакет права интелектуалне својине која се односе 

на класу No-Chelator хербицида из хемијске групе HPPD инхибитора за неселективну 

употребу за које ће Bayer група дати BASF групи ексклузивна права; 

7. „SРН трансфер података и лиценцу“ - пакет права интелектуалне својине која се односе 

на класу SPH хербицида из хемијске групе PPO инхибитора за неселективну употребу за 

коће се Bayer група дати BASF групи ексклузивна права; 

8. „Дигитални пољопривредни бизнис“ - [...]; 

9. „MSC пословање“ - [...]; 

10. „Лиценцу за одређену гермаплазму соје Monsanto групе“ – [...]. 

 

Bayer група у Србији је присутна преко зависног друштва Bayer društvo sa ograničenom 

odgovornošću za proizvodnju i trgovinu polimerima, hemijskim proizvodima, sredstvima za zaštitu 

bilja i sredstvima za očuvanje zdravlja Beograd., које је регистровано у АПР под матичним 

бројем 17171526, за трговину на велико хемијским производима (шифра делатности: 4675). 

Оснивач и једини члан овог друштва је Bayer Global Investments B.V. из Холандије, 

регистарски број 51490986. Према наводима у пријави, производи циљног пословања који се  

дистрибуирају  у Србији, односе се на следеће повртарске културе: купус, шаргарепу, 

краставац, зелену салату, дињу, црни лук, парадајз, лубеницу, уљану ротквицу, тиквицу, 

паприку бабуру, и целер коренаш. Ови производи се дистрибуирају преко неексклузивног 

дистрибутера [...], а нето приход  од продаје наведених повртарских култура је у 2017. години 

износио [...] евра. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији су достављене копије три документа: Необавезујућа листа 

услова који се односе на измене и допуне Уговора о отуђењу, Писмо о намерама и Измењено 

писмо о намерама, који су потписани између привредних друштава  Bayer AG и BASF SE.  

 

Решењем Комисије број 6/0-02-687/2016-9 од 3. новембра 2016. године, одобрена је 

концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране 

друштва Bayer AG над друштвом Monsanto Company из Сједињених Америчких Држава и 

свим његовим повезаним друштвима. Ова концентрација је пријављена и страним телима за 

заштиту конкуренције укључујући Европску комисију и Министарство правде Сједињених 

Америчких Држава. Привредна друштва  Bayer AG и BASF SE су дана 13. октобра 2017. 

године закључила четири уговора о купопродаји имовине друштва Bayer AG. Ову 

концентрацију је Комисија одобрила решењем број 6/0-02-686/2017-5, од 28. новембра 2017. 

године, а односи се на стицање појединачне контроле од стране привредног друштва BASF 

SE, над пословањем неселективних хербицида и одређених врста пољопривредног семена 

привредног друштва Bayer AG. У складу са активностима друштва Bayer AG да добије сва 
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неопходна одобрења од стране свих тела за заштиту конкуренције у процесу преузимања 

привредног друштва Monsanto Company, привредна друштва Bayer AG и BASF SE су дана 

16. фебруара 2018. године потписале Необавезујућу листу услова које се односе на измене и 

допуне Уговора о отуђењу (четири уговора о купопродаји имовине друштва Bayer AG од 13. 

октобра 2017. године). Са циљем да закључе правно обавезујуће уговоре који се односе на 

дезинвестирање одређених послова Bayer групе, привредна друштва Bayer AG и BASF SE су 

дана 05. марта 2018. године потписале Писмо о намерама који се односи на глифосат 

имовину, NemaStrike имовину, Ketoenol трансфер података и лиценцу, NOC трансфер 

података и лиценцу, SPH трансфер података и лиценцу, и лиценцу за дигиталну 

пољопривреду, као и на било коју имовину која чини глуфосинат дезинвестирано пословање 

и дезинвестирано пословање семена масовне производње а која није била укључена у 

претходне уговоре) као и дезинвестирано пословање семена за поврће. 

 

Eвропска комисија је дана 21. марта 2018. године, условно одобрила преузимање компаније 

Monsanto од стране друштва Bayer AG. Условима је посебно обухваћена продаја 

(дезинвестирање) одређених послова компаније Bayer, укључујући глобално пословање које 

се бави семенима пољопривредних култура као што су уљана репица (канола), памук и соја 

(уз мање изузетке ограничене на регион Азије), платформу за истраживање и развој хибридне 

пшенице, глобално пословање које се бави семенима поврћа, глобално пословање 

глуфосинат-амонијумом, као и одређеним хербицидима на бази глуфосината у Европи, 

превасходно у индустријске сврхе. Поред тога, неопходна је продаја глобалног пословања 

нематоцидима NemaStrike, компаније Monsanto. Условима је такође прописан трансфер три 

истраживачка пројекта компаније Bayer у области неселективних хербицида и одобравање 

лиценце за портфолио дигиталне пољопривреде компаније Bayer. BASF је планирани купац 

ових послова. Трансакција подлеже уобичајеним условима закључења, што укључује 

добијање неопходних регулаторних одобрења, укључујући Министарство правде 

Сједињених Америчких Држава. У моменту условног одобрења Eвропске комисије, 

Министарство правде Сједињених Америчких Држава није донело решење о трансакцији 

између друштава Bayer AG и Monsanto. 

 

Како би испунили услове, под којима учесници у концентрацији сматрају да ће, 

Министарство правде Сједињених Америчких Држава одобрити трансакцију између 

друштава Bayer AG и Monsanto, Bayer AG и BASF SE су дана 06. априла 2018. године 

потписали Измењено писмо о намерама, а које се односи на следеће: 

 

- имовину која се односи на Monsantovo глобално NemaStrike пословање нематицида 

(NemaStrike имовина) замењена је имовином третмана семења; 

- пакет права интелектуалне својине и одређене мере које се односе на дигиталну 

пољопривредну платформу Bayer групе, за коју се Bayer обавезао да ће дати друштву 

BASF неексклузивна права да обавља сопствени бизнис (дигитална пољопривредна 

лиценца), замењена је дигиталним пољопривредним бизнисом;  

- друштво Bayer се обавезало да ће омогућити друштву BASF да стави на распологање MSC 

пословање које се односи на истраживање особина семења било које врсте и за било коју 

употребу у пољопривреди укључујући биолошка и истраживања у области заштите биља 

као и одређену гермплазму соје друштва Monsanto, погодну за употребу у централно 

западном региону Америке. 

 

Привредно друштво Bayer AG је дана 06. априла 2018. године пријавио Европској комисији 

измењене услове који се односе на трансакцију између привредних друштава Bayer AG и 

Monsanto. Овај поступак је још увек у току. 
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Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2. Закона.  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу члана 

61. став 1. тачка 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске 

извештаје подносиоца пријаве. Из података достављених Комисији о укупним годишњим 

приходима подносиоца пријаве оствареном на светском тржишту и тржишту Републике 

Србије у 2017. години, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих 

прихода из члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве 

предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 

2.  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.  

 

Полазећи само од оног дела активности и присутности циљног пословања на тржишту 

Србије, подносилац пријаве је предложио да се релевантно тржиште производа одреди као 

тржиште семена за поврће за сваку повртарску културу. Циљно пословање обухвата 

истраживачко развојне активности нових варијација поврћа кроз узгој, комерцијалну 

производњу, прераду и њихову дистрибуцију у оквиру 24 различите повртарске културе и 

око 2.400 различитих сорти. Комисија је имала у виду да свака појединачна активност циљног 

пословања може представљати посебно релевантно тржиште производа. Комисија је за оцену 

предметне концентрације закључила да није потребно додатно сегментирати релевантно 

тржиште производа према пословним активностима циљног пословања. Такође, врсте семена 

различитих повртарских култура, нису заменљиви у погледу њиховог својства, уобичајене 

намене и цене, те они представљају посебна релевантна тржишта производа. У конкретном 

случају, а у складу са претходном праксом Комисије, релевантно тржиште производа је 

дефинисано као тржиште производње и дистрибуције семена за следеће повртарске културе: 

купус, шаргарепа, краставац, зелена салатa, диња, црни лук, парадајз, лубеница, уљана 

ротквица, тиквица, паприка бабура, и целер коренаш. 

 

Подносилац пријаве је предложио да се релевантно географско тржиште дефинише на 

националном нивоу. За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је прихватила 

предлог подносиоца пријаве и релевантно географско тржиште дефинисала као територију 

Републике Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је 

констатовала да BASF група није присутна на релевантном тржишту производа у Републици 

Србији. Производи циљног пословања Bayer групе су се у Републици Србији продавали под 

Nunhems брендом, чији је неексклузивни дистрибутер привредно друштво [...]. Подносилац 
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пријаве је навео да циљно пословање није имало добављаче из Републике Србије и да је нето 

приход у 2017. години износио око [...] евра. Према процени подносиоца пријаве, његово 

тржишно учешће кретало се између 1% до 5%.  

 

С обзиром да  подносилац пријаве до спровођења предметне концентрације није био 

присутан на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији, Комисија 

је закључила да ће тржишна структура остати непромењена. Комисија је констатовала, да 

предметном концентрацијом неће доћи до хоризонталног преклапања активности учесника у 

концентрацији на релевантном тржишту производа у Републици Србији, односно, 

подносилац пријаве ће преузети постојећи тржишни удео циљног пословања. Комисија је 

разматрала и закључила да не постоје негативни вертикални ефекти предметне 

концентрације. 

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји забринутост у 

погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из 

тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  

    

Одлука у ставу II диспозитива Решења донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 

2. став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције, 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  

 

 


