
 

 

 

 

 
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 6/0-02-682/2018-1 од 20.09.2018. године 

друштва Делта Аграр д.о.о., са седиштем на адреси, Аутопут за Загреб број 35, Београд 

(Нови Београд), које заступа финансијски директор Данијела Пантић као регистровани 

заступник, дана 23.10. 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 друштва Делта Аграр д.о.о., са 

седиштем на адреси, Аутопут за Загреб број 35, Београд (Нови Београд), матични број 

20236434, над друштвом Фабрика уља Дунавка д.о.о. Београд - у стечају, са 

регистрованим седиштем на адреси Батајнички друм 4, Београд-Земун, матични број 

07241887, до које долази куповином стечајног дужника као правног лица.      

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштвo Делта Аграр д.о.о., са 

седиштем на адреси, Аутопут за Загреб број 35, Београд (Нови Београд), уплатило дана 

21.09.2018. године на рачун Комисијe за заштиту конкуренције износ  од 2.955.195,00 

(двамилионадеветстотинапедесетпетхиљадастодеведестпет) динара, што представља 

прописани износ накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку.                                                   

                                                         

                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

          Привредно друштво, Делта Аграр д.о.о., са седиштем на адреси, Аутопут за 

Загреб број 35, Београд (Нови Београд), матични број 20236434 (у даљем тексту: 

Подносилац пријаве или Делта Аграр) поднело је  дана 20.09.2018. године, преко 

регистрованог заступника - финансијског директора Данијеле Пантић, Комисији за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), Пријаву концентрације која је 

заведена под бројем  6/0-02-682/2018-1. Поднеском број 6/0-02-682/2018-5 од 17. 10. 

2018. године, Подносилац пријаве је допунио и прецизирао пријаву концентрације и 

затражио заштиту накнадно достављеног податка.   

 
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: 6/0-02-682/2018-7 

      Датум: 23.октобар 2018. године 
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        На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносилац пријаве  је дана 04.10.2018. 

године, поднео захтев за заштиту одређених података садржаних у Пријави 

концентрације број 6/0-02-682/2018-1, који је допуњен поднеском о допуни пријаве 

број 6/0-02-682/2018-5 од 17.10.2018. године. Садржину захтева за заштиту података 

представља спецификација података и информација чија се заштита тражи, као и 

образложење разлога за постављање таквог захтева, о чему је  Комисија одлучила  

посебним Закључком број 6/0-02-682/2018-6 који се у овом решењу неће образлагати. 

        Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета Пријава 

у скраћеном облику и са допуном 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, у скраћеном поступку.  

         Саставни део 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 овог решења. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

         Подносилац пријаве, Делта Аграр чија је регистрована делатност трговина на 

велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње, послује у оквиру 

Делта групе.   

        Власничку структуру Делта Аграр чине чланови овог друштва са следећим 

уделима: Delta Investment d.o.o. Beograd-Novi Beograd, матични број 20809191 са 

67,99% , Hemslade Trading Limited, Kipar, матични број HЕ 43226, са 31,44% капитала, 

и Делта Аграр д.о.о. Београд, са 0,56% сопственог удела у капиталу. 

        Делта Аграр контролише већи број домаћих друштава и то су: Козара а.д. Велико 

Банатско Село, са 66,95% удела; Подунавље а.д. Челарево, са 79,056% акција; 

Напредак а.д. Стара Пазова, са 89,62% акција; Јединство д.о.о. Апатин, са 100% удела; 

Топола д.о.о. Банатска Топола, са 100% удела; The Fun & Fit Company d.o.o., са 100% 

удела; Данубиус д.о.о. Нови Сад, са 100% удела; Интерсервис а.д. Футог, са 76,86% 

акција, Yuhor-Export a.d. Јагодина, са 89,45% акција; Ла-Вердура д.о.о. Београд, са 

100%  удела, Делта Вет Мед д.о.о. Београд, са 94% удела; Делта-Пак д.о.о. Београд, са 

100% удела; Кентер д.о.о. Мали Иђош са 100% удела.   

         У моменту подношења пријаве Делата Аграр се не бави производњом 

сунцокретовог и сојиног сировог уља и сачме, али се бави трговином сачмом и 

сировим уљем.    

  

        Циљно друштво у овој трансакцији је Фабрика уља Дунавка д.о.о. Београд (Земун) 

- у стечају, матични број 07241887, са  регистрованим седиштем на адреси, Батајнички 

друм 4, Београд, Земун ( у даљем тексту: Циљно друштво или Дунавка). Регистрована 

претежна делатност Циљног друштва је производња уља и масти, међутим због стечаја 

друштво не обавља делатност. 

        Циљно друштво је друштво у стечају - стечајни дужник, над којим је отворен 

поступак стечаја решењем Привредног суда у Београду 4. Ст-246/2015 од 30.09.2015. 

године. Решењем истог суда под наведеним бројем од 19.01. 2016. године, над Циљним 

друштвом је проглашено банкротство у смислу одредаба Закона о стечају, те је 

наложено стечајном управнику да започне поступак уновчења имовине стечајног 

дужника. 
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        Након изјашњења стечајног управника од 25.08.2016. године, излучни поверилац 

стечајног дужника Република Србија у чију корист се излучује из стечајне масе део 

пописане производно-технолошке опреме, преиначила је захтев за предају излучених 

ствари у захтев за исплату новчане противвредности која се оствари најповољнијим 

начином уновчења те имовине, и с тим у вези, доставила је Пуномоћје издато од стране 

Државног правобранилаштва Републике Србије.  

        Одлуком Одбора поверилаца стечајног дужника од 26.01.2018. године, дата је 

сагласност стечајном управнику за продају Фабрике уља Дунавка д.о.о. Београд-у 

стечају као правног лица, методом јавног прикупљања понуда, чиме би се стекло 100% 

удела, тј. власништва у овом друштву.   

        Оглас за трећу јавну продају као правног лица овог учесника у концентрацији, 

јавним прикупљањем понуда, објављен је на интернет страници Агенције за 

лиценцирање стечајних управника (АЛСУ) дана 03.07.2018. године, и истог дана 

достављен је стечајном суду ради истицања на огласној табли суда, а дана 11.07.2018. 

године оглас је објављен у дневном листу „Политика“ и дневном листу „Данас“. 

        Јавно отварање понуда одржано је дана 10.08.2018. године, а Записником о јавном 

отварању понуда је констатовано да је најповољнија понуда понуђача Делта Аграр. 

Међутим како је понуђена цена износила мање од [...]% од процењене цене, стечајни 

управник је био дужан та затражи сагласност Одбора поверилаца пре прихватања такве 

понуде и проглашења најповољнијег понуђача, тј. купца стечајног дужника. 

        Одбор поверилаца је дана 06.09.2018. године дао сагласност, па је учесник Делта 

Аграр проглашен за најповољнијег понуђача, односно купца, Обавештењем стечајног 

управника број 351/02 од 06.09.2018. године.  

         Имајући у виду наведено проглашење купца стечајног дужника, Закључком 

стечајног суда 4. Ст.246/15 од 17.09.2018. године, дата је сагласност стечајном 

управнику за закључење купородајног уговора, а Државном правобраниоцу као 

законском заступнику Републике Србије-излучном повериоцу на делу имовине 

стечајне масе је наложено да достави податке и приступи закључењу уговора у року од 

15 дана од пријема закључка. Наведеним радњама и актима остварени су услови за 

настанак концентрације и подношење пријаве од стране Делта Аграр.  

 

        Учесници концентрације су остварили следеће укупне приходе. 

        Подносилац пријаве Делта Аграр је у 2017. години остварио укупан светски 

приход од 53.755.519,78 ЕУР, док је приход у Србији за исти период износио 

175.006.405,48 ЕУР. Укупан светски приход Делта групе  у  2017. години износио је 

115.374.469,68 ЕУР, док је остварени консолидовани приход Делта групе у Србији 

износио 378.419.359,12 ЕУР. Укупан приход Циљног друштва Фабрике Дунавка у 

стечају, остварен у Србији у 2017. години, износио је 10.180.122,00 динара и односи се 

на приход остварен издавањем имовине стечајне масе у закуп. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Концентрација настаје куповином стечајног дужника као правног лица, чиме 

купац Делта Аграр стиче 100% удела у друштву у стечају  и тиме стиче појединачну 

контролу   у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона, над друштвом Дунавка д.о.о. у 

стечају, као Циљном друштву.  

Као акт о концентрацији достављен је Записник о јавном отварању понуда број 

326 од 10.08.2018. године, Одлука-сагласност Одбора поверилаца од 06.09.2018. године 

и Обавештење стечајног управника о проглашењу најповољнијег понуђача за купца 

стечајног дужника од 06.09.2018. године, што су релевантне одлуке  за закључење 
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Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица, чији је нацрт такође 

достављен у прилогу Пријаве концентрације.  

        Наведене акте Комисија је прихватила као ваљани правни основ настанка 

концентрације.  

         

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

        Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка  2)  Закона. 

        Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода 

Подносиоца пријаве и групе којој припада остварених на светском тржишту и тржишту 

Републике Србије у  2017. години, утврдила да је Подносилац пријаве  имао обавезу да 

пријави концентрацију, у складу са чланом 61. став 1. тачка 1)  Закона , што је утврђено 

увидом у податке о приходима и њихове финансијске извештаје.  

 Пријава концентрације је поднета у складу са чланом 63. став 1. тачка 3) 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). У складу са наведеном уредбом, релевантно тржиште производа 

представља скуп роба или 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.  

 За сврху предлога дефиниције релевантног тржишта производа у предметној 

концентрацији, Подносилац  пријаве је имајући у виду горе наведену законску одредбу 

и Уредбу предложио дефиницију релевантног тржишта производа као: прерада соје и 

сунцокрета и продаја сојине и сунцокретове сачме и уља. Подносилац је у циљу 

дефинисања релевантног тржишта анализирао делатност Фабрике уља Дунавка у 

стечају, пре покретања стечајног поступка. Претежна делатност ове фабрике уља пре 

отварања стечаја, била је производња и продаја сачме и сировог уља. Имајући у виду 

да је намера Подносиоца пријаве да активира производњу сачме и сировог уља, а с 

обзиром да Фабрика уља Дунавка нема капацитете за индустријску прераду уља 

(рафинацију и флаширање), јер постоји само погон за предрафинацију тј. дегумирање 

сирових уља (чиме се добија восак из уља и сирово дегумирано уље), релевантно 

тржиште производа је опредељено као тржиште прераде соје и сунцокрета и продаје 

сојине и сунцокретове сачме и уља. Опредељење Подносиоца пријаве за овакву 

дефиницију релевантног тржишта производа је и активност стицаоца контроле над 

Циљним друштвом који се бави трговином сојином и сунцокретовом сачмом и 

сировим уљем. Наиме,  како је решењем Привредног суда у Београду  број 4-Ст-

246/2015 од 30.09.2015. године, отворен стечајни поступак над Фабриком уља Дунавка 

у стечају, а решењем истог суда од 19.01.2016. године, над овом фабриком проглашено 

банкротство, стечајни дужник тј. Циљно друштво није обављало своју регистровану 

нити било коју пратећу делатност, што значи да није остваривало производњу нити 

продају на  релевантном тржишту од отварања стечаја.  

Према потписаној изјави регистрованог заступника подносиоца, друштво Делта 

Аграр организује продају сачме и сировог уља као макро сировине на паритету франко 
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фабрика произвођача. Продаја наведених производа се врши на велико (,,на шлепере 

односно цистерне“) углавном фабрикама сточне хране, фабрикама кондиторских 

производа и/или уљарама за производњу јестивог рафинисаног уља. С друге стране, 

Циљно друштво према потписаној изјави стечајног управника, од 30.09.2015. године 

као дана отварања стечаја, не обавља регистровану делатност нити било коју другу 

пратећу делатност. Приходи које остварује стечајни дужник су искључиво из наплате 

затечених потраживања од дужникових дужника и од издавања имовине стечајне масе 

у закуп, на основу одлука Одбора поверилаца и стечајног судије. Иначе, прерађивачки 

капацитети Циљног душтва износе око [...] тона уљаних сировина годишње. 

          Прерађивачки капацитети конкурената су следећи: Victoriaoil a.d. Шид на 

годишњем нивоу близу 220.000 тона сунцокрета и преко 85.000 тона соје; Сојапротеин 

а.д. Бечеј  250.000 тона соје годишње; Дијамант а.д. Зрењанин има изграђен погон од 

2011. године за примарну прераду уљарица капацитета 50.000 тона; Банат а.д. Нова 

Црња има повећан капацитет прераде на 400 тона на дан, сунцокрета; Геби д.о.о. 

Чантавир има капацитет око 100.000 тона сировина годишње и дневни капацитет од 

1000 тона различитих производа из њиховог асортимана. За Сунце а.д. Сомбор и Витал 

а.д. Врбас не постоје јавно доступни подаци о прерађивачким капацитетима.          

         Комисија није прихватила предложену дефиницију релевантног тржишта 

производа од стране Подносиоца као јединственог тржишта прераде соје и сунцокрета 

и велепродаје сојине и сунцокретове сачме и уља, оцењујући да се ради о више 

релевантних тржишта производа с обзиром на намену, својства и заменљивост.  За 

оцену ефеката предметне концентрације, као релевантна тржишта производа 

дефинисана су следећа тржишта производње и велепродаје:  сунцокретовог сировог 

уља, сунцокретове сачме, сировог сојиног уља и сојине сачме. Сачма је нуспроизвод у 

преради уљаних сировина и производњи уља, и представља компоненту која се 

користи у производњи готове сточне хране. У конкретном случају су тржишта сачме 

одређена као релевантна с обзиром да се значајан део продаје и планова подносиоца 

пријаве односи на сачму.   

          

         Подносилац пријаве је предложио дефинисање релевантног географског тржишта, 

као тржишта на територији Републике Србије, што је Комисија прихватила за сва 

дефинисана релевантна тржишта производње.  

 

         За процену укупне величине тржишта и процену тржишних удела учесника 

концентрације и конкурената, подносилац се обратио захтевом Републичком заводу за 

статистику за добијање релевантних података, међутим потпуне податке није добио с 

напоменом да истраживање за 2017. годину још није завршено, због чега нема ни јавно 

доступних података у „Годишњем извештају индустрије“ који објављује Републички 

завод за статистику. Одређене податке о физичком обиму производње и продаје 

прибавио је од Удружења „Жита Србије“ и Привредне коморе Србије и 

„Индустријског биља“ д.о.о. Подносилац пријаве је дао процене величине тржишта, 

тржишних удела учесника и конкурената на бази добијених податакa, тако да је 

тржишно учешће подносиоца процењено на [10-20]%,  као учешће у укупно оствареној 

продаји у Србији и то збирно и за сачму као нус производ и за сирово уље. 

 

         Процена укупне величине тржишта по обиму производње (у физичким 

јединицама)  је 177.439 тона сојине сачме и  238.180 тона сунцокретове сачме.  Укупан  
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обим производње  сировог сојиног уља је 62.816 тона, а сировог сунцокретовог уља 

235.240 тона.  

        Укупан обим продаје у физичким јединицама је 156.324 тона сојине сачме,  

254.936 тона сунцокретове сачме, 54.531 тона сировог сојиног уља и 43.170 тона  

сировог сунцокретовог уља у 2017. години. Укупно остварена вредност продаје у 

наведеној години износила је [...] ЕУР.  

         Подносилац пријаве је навео да је, по обиму продаје у физичким јединицама, 

подносилац заступљен са 28.127 тона сојине сачме, што представља [10-20]% 

тржишног учешћа, 23.895 тона сунцокретове сачме што представља [5-10]% тржишног 

учешћа, 2.200 тона сировог сојиног уља, што представља [0-5]% тржишног учешћа, као 

и 2.980 тона сировог сунцокретовог уља, што представља [5-10]% тржишног учешћа. 

Процентуална учешћа су одређена у односу на претходно наведене податке о укупној 

величини тржишта. По вредности продаје наведене количине износе [...] ЕУР за сојину 

сачму, [...] ЕУР за  сунцокретову сачму, [...]ЕУР за сирово сојино уље и [...] ЕУР за 

сирово сунцокретово уље. Циљно друштво као стечајни дужник који од 2015. године 

не обавља ни регистровану нити било коју другу делатност, нема никакво тржишно 

учешће.   

 

          Подносилац пријаве је навео у пријави да се заједнички тржишни удео учесника 

у концентрацији након спровођења концентрације, не би променио у односу на његов 

постојећи тржишни удео, јер би своје активности усмерио на продају наведених 

производа циљног друштва као свог повезаног лица. Имајући у виду прекид у 

пословању због стечаја, циљно друштво не би имало капацитет да само реализује 

продају. Међутим, Комисија је анализирала до коликог повећања тржишног учешћа би 

могло доћи након спровођења концентрације, ако дође до планираног активирања и 

реализације планиране производње у производном погону циљног друштва. Делта 

Аграр планира годишњу производњу од око [...] тона сировог уља и то [...] 

сунцокретовог и [...] сојиног уља, и око [...] тона сачме, и то [...] сојине и [...] 

сунцокретове сачме. До сада Делта Аграр није имала производне капацитете. Ако би 

остали учесници на тржишту задржали исти обим производње, у случају реализације 

планова, тржишно учешће Дунавке односно Делте Аграра на тржишту производње, 

било би односно могло би бити [5-10]% тржишног учешћа на тржишту сировог 

сунцокретовог уља, [5-10]% на тржишту сировог сојиног уља, [10-20]% на тржишту 

сојине сачме, као и [5-10]% тржишног учешћа на тржишту сунцокретове сачме.  

 

             Подносилац пријаве не располаже сигурним подацима за  процену тржишних 

учешћа конкурената за 2017. годину у производњи и продаји, како по вредности тако и 

по обиму, па је у допуни пријаве доставио збирно у сегменту сировина соје и 

сунцокрета, следеће процене: Victoria Group [60-70]%  соје и [30-40]% сунцокрета, 

Дијамант [0-5]% соје и [20-30]% сунцокрета, Сунце [5-10]% соје и [10-20]% 

сунцокрета, Банат [10-20]% сунцокрета, Витал [0-5]% соје и [5-10]% сунцокрета, Геби 

[0-5]% соје и [5-10]% сунцокрета, Банком Београд [5-10]% соје и Мали екструдери [10-

20]% соје. 

 

          Оцена ефеката концентрације 

 

       Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је  на  основу  доступних  података,  и  података које су јој  достављене  уз     
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Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће битно утицати на промену 

тржишне структуре на релевантним тржиштима и да неће негативно утицати на 

конкуренцију у Републици Србији. Ово са следећих разлога. 

          Како је у образложењу овог решења већ наведено, Делта Аграр се у моменту 

подношења пријаве не бави производњом већ само велепродајом релевантних 

производа.  Циљно друштво је у стечају и као такво није ни било учесник на утврђеним 

релевантним тржиштима у претходној 2017. години (тачније од 2015. године). Имајући 

у виду капацитете циљног друштва и планове подносиоца пријаве да активира 

производњу, након спровођења предметне трансакције може доћи до промене 

тржишног учешћа учесника концентрације,  односно до повећања тржишног учешћа 

Делта Аграр, након планиранoг активирања производње у погонима Циљног друштва. 

Делта Аграр ће своје активности усмерити на продају наведених производа свог 

повезаног правног лица. Међутим, мора се нагласити да до промене и повећања 

тржишног учешћа након трансакције неће доћи аутоматски спровођењем трансакције, 

већ је неопходно да дође и до активирања производње и стављања у функцију 

производних капацитета циљног друштва које је било у стечају. Ова околност 

представља велику погодност и значајан позитиван ефекат спровођења предметне 

концентрације.   

            Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале 

критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је 

концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона, па је одлучено као 

у ставу I диспозитивa овог решења. 

          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 

 


