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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 6/0-02-701/2018-1, коју је дана 28. септембра 2018. године поднело привредно друштво 

Invej a.d. Beograd-Zemun, са седиштем на адреси Александра Дубчека 14, Земун, Београд, 

преко пуномоћника, адвоката Реље Здравковића из Адвокатског ортачког друштва 

Здравковић & партнери, Булевар Краља Александра бр. 43/1, Београд, дана 31. октобра 2018. 

године, доноси следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

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

стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва Invej a.d. 

Beograd-Zemun, са седиштем на адреси Александра Дубчека 14, Земун, Београд, Србија, 

матични број 06731678, над привредним друштвом Sunce Fabrika Ulja i Biljnih Masti d.o.o. 

Sombor, са седиштем на адреси Стапарски пут бб, Сомбор, Србија, матични број 08067899, 

куповином 100% удела.  

 

II УTBPЂУJE СЕ се да је подносилац пријаве, дана 03. октобра 2018. године уплатио износ 

од 2.961.608,00 (двамилионадеветстошездесетједнухиљадушестоосам и 00/100) динара на 

рачун Комисије за заштиту конкуренције што представља прописани износ за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.  

 

Образложење 

 

Привредно друштво Invej a.d. Beograd-Zemun, са седиштем на адреси Александра Дубчека 

14, Земун, Београд, Србија, матични број 06731678, поднело је дана 28. септембра 2018. 

године преко пуномоћника, адвоката Реље Здравковића, пријаву концентрације која је 

заведена под бројем 6/0-02-701/2018-1. 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 

15. октобра 2018. године, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и поднета у складу са 

Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС", број 51/09 и 95/13, у даљем 
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тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС", број 05/16). 

 

По поднетом захтеву за заштиту података у смислу члана 45. Закона, одлучено је посебним 

закључком. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Учесник у концентрацији, привредно друштвo Invej a.d. Beograd-Zemun (у даљем тексту: 

подносилац пријаве или друштво Invej a.d.), је основано 19. јануара 1993. године, а претежна 

делатност је неспецијализована трговина на велико (шифра делатности: 4690). Подносилац 

пријаве је навео да се друштво Invej a.d.  искључиво бави издавањем непокретности, односно 

пословног простора у свом власништву, а која се налази на адреси Александра Дубчека 14, 

Земун, Београд. Једини акционар друштва Invej a.d. је физичко лице Срђан Средојевић. 

Подносилац пријаве у Републици Србији има контролу (директну или индиректну) над 

следећим привредним друштвима: 

 

1. AD Vital Vrbas, са седиштем на адреси Кулски Пут бб, Врбас, матични број 08065721, (у 

даљем тексту: друштво Витал). Претежна делатност овог друштва је производња уља и 

масти (шифра делатности: 1041). На дан 31. децембра 2017. године, подносилац пријаве 

је поседовао 68,54% акција у овом друштву; 

2. Akcionarsko društvo Milan Blagojević preduzeće za proizvodnju električnih i neelektričnih 

aparata za domaćinstvo Smederevo, са седиштем на адреси Ђуре Стругара бр. 20, 

Смедерево, матични број 07342756. Претежна делатност овог друштва је производња 

неелектричних апарата за домаћинство (шифра делатности: 2752). На дан 31. децембра 

2017. године, подносилац пријаве је поседовао 51,15% акција у овом друштву; 

3. Albus a.d. Novi Sad, са седиштем на адреси Привредникова 10, Нови Сад, матични број 

08196508. Претежна делатност овог друштва је производња детерџената, сапуна 

средстава за чишћење и полирање (шифра делатности: 2041). На дан 31. децембра 2017. 

године, подносилац пријаве је поседовао 79,78% акција у овом друштву; 

4. Aurora pharm д.о.о. Београд, са седиштем на адреси Александра Дубчека 14, Земун, 

Београд, матични број 21300250. Претежна делатност овог друштва је производња 

производња хомогенизованих хранљивих препарата и дијететске хране (шифра 

делатности: 1086). На дан 31. децембра 2017. године, привредно друштво Albus a.d. Novi 

Sad је поседовало 100% удела у овом друштву. 

 

Према подацима из консолидованих финансијских извештаја, друштво Invej a.d. је на дан 

31.1.2017. године имало 36,43% акција у акционарском друштву Ratar Pančevo, са седиштем 

на адреси Жарка Зрењанина 76, Панчево, матични број 08006059. 
 

Учесник у концентрацији над којима се успоставља непосредна контрола је привредно 

друштво Sunce Fabrika Ulja i Biljnih Masti d.o.o. Sombor (у даљем тексту: циљно друштво 

или друштво Сунце). Претежна делатност циљног друштва је производња уља и масти 

(шифра делатности: 1041). Поред претежне делатности, циљно друштво производи и 

амбалажу од пластичних маса и дестиловану воду за сопствене потребе. Према наводима у 

пријави, друштво Сунце нема зависних друштава, а поседује 5,5% удела у привредном 

друштву d.o.o. Industrijsko Bilje Novi Sad, са седиштем на адреси Булевар Ослобођења 69/ V, 

Нови Сад, матични бр. 08181616. Једини члан циљног друштва је привредно друштво 

Komak-Pan d.o.o. Pančevo, са седиштем на адреси Жарка Зрењанина 76, Панчево, матични 

број 21322733.  

 

 



3 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији  

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о преносу удела, који је закључен 

26. септембра 2018. године, као и Измене и допуне Уговора о преносу удела, од 28. 

септембра (у даљем тексту: Уговор). Овај Уговор је закључен између привредног друштва 

Komak-Pan d.o.o. Pančevo у својству преносиоца и привредног друштва Invej a.d. Beograd-

Zemun у својству стицаоца. Овим Уговором су прецизно уређени међусобни односи у 

погледу куповине и продаје удела.  

 

Предмет трансакције обухвата пренос 100% удела у привредном друштву Sunce Fabrika Ulja 

i Biljnih Masti d.o.o. Sombor са преносиоца на стицаоца, након чега ће друштво Invej a.d. 

Beograd-Zemun стећи непосредну појединачну контролу над циљним друштвом. 

 

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 2) Закона, што је утврђено увидом у 

податке о приходима и у финансијске извештаје подносиоца пријаве и циљног друштва. Из 

података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у 

концентрацији оствареним на тржишту Републике Србије у 2017. години, проистиче да исти 

надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 2) 

Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. 

Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1) 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 од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од 

стварне делатности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, Комисија је за 

оцену предметне концентрације дефинисала следећа релевантна тржишта производа: 

 

1. тржиште производње сировог сунцокретовог уља; 

2. тржиште производње рафинисаног јестивог сунцокретовог уља; 

3. тржиште производње сировог сојиног уља. 

 

Подносилац пријаве је навео да се делатност производње циљног друштва састоји од а) 

прераде свих врста уљарица одговарајућих техничких и технолошких карактеристика, б) 

складиштење уљарица, в) обраду уљарица и производњу сировог уља и рафинисаног 

јестивог уља, г) производњу амбалаже од пластичне масе за сопствене потребе и паковање 

јестивог уља, д) сушење индустријског биља за сопствене потребе,  као и друге послове. У 

зависности од степена технолошке прераде, сунцокретово уље може бити сирово, које се 

добија процесима пресовања и екстракције и рафинисано, које се добија процесом физичке 

рафинације. Након процеса рафинације добија се финални производ, односно јестиво 
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рафинисано сунцокретово уље, које се транспортује у складишне танкове за рафинисано 

уље. Из складишних танкова, уље се транспортује у погон пунионице, на флаширање у боце 

од један, два или пет литара, или се из складишних танкова продаје у ринфузном стању (у 

камионским цистернама). Према наводима у пријави, друштво Витал целокупно сирово 

сунцокретово уље користи за производњу рафинисаног јестивог сунцокретовог уља, док 

друштво Сунце /5-10/% од укупно произведeног сировог уља прерађује у рафинисано 

сунцокретово уље, док остало сирово уље продаје. Друштво Витал је у 2017. години /90-

100/% производа продавало у паковањима за малопродају (флаше од једног и/или пет 

литара), док је /0-5/% продавало у ринфузу, односно у цистернама индустријским 

потрошачима. Подносилац пријаве је навео да циљно друштво у 2017. години није 

продавало амбалажирано сунцокретово уље.  Друштво Сунце производи и сирово сојино 

уље које не прерађује у рафинисано сојино јестиво уље, док друштво Витал сирово сојино 

уље прерађује у рафинисано јестиво уље, које, према наводима у пријави, искључиво 

користи за сопствену производњу производа на бази биљних уља и масти (маргарин, кечап, 

мајонез).  Подносилац пријаве је навео да друштво Сунце производи сачму од сунцокрета и 

соје у ринфузу, масне киселине, уљани талог од сировог сунцокретовог и сојиног уља. 

Комисија сматра да за потребе предметне концентрације није потребно дефинисати посебна 

релевантна тржишта производа, с обзиром да њихова производња представља споредни 

производ при екстракцији сунцекретовог и/или сојиног зрна.  

 

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 дефинисaла као територију 

Републике Србије за сва три релевантна тржишта производа.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је користила податке које је доставио 

подносилац пријаве. Према проценама подносиоца пријаве, обим производње сировог уља 

у Републици Србији у 2017. години износио је [...] тона.  Друштво Витал је у 2017. години 

произвело [...] тону сировог сунцокретовог уља, односно његово тржишно учешће је 

износило /5-10/%, док је друштво Сунце произвело [...] тона тона сировог сунцокретовог 

уља, чије је тржишно учешће износило /10-20/%. Заједничко тржшно учешће учесника у 

концентрацији на тржишту производње сировог сунцокретовог уља у Републици Србији у 

2017. години износило је /20-30/%. Конкуренти који имају преко 5% тржишног учешћа су 

Victoriaoil a.d. Šid са тржишним учешћем од око /40-50/%, Дијамант а.д. Зрењанин са 

тржишним учешћем од око /30-40/%, и Фабрика Уља Банат а.д. Нова Црња са тржишним 

учешћем од око /10-20/%.  

 

Подносилац пријаве је проценио укупан обим производње рафинисаног јестивог 

сунцокретовог уља у Републици Србији у 2017. години у количини од  [...] тона. Подносилац 

пријаве је навео да је друштво Витал у 2017. години произвело [...] тона рафинисаног 

јестивог сунцокретовог уља, чије је тржишно учешће износило /5-10/%, док је друштво 

Сунце у истој години произвело [...] тону рафинисаног јестивог сунцокретовог уља, чије је 

тржишно учешће износило /0-5/%. Заједничко тржшно учешће учесника у концентрацији на 

тржишту производње рафинисаног јестивог сунцокретовог уља у 2017. години износило је 

/10-20/%. Као највеће конкуренте, подносилац пријаве је навео следећа привредна друштва: 

Victoriaoil a.d. Šid са тржишним учешћем од око /40-50/%, Дијамант а.д. Зрењанин са 

тржишним учешћем од око 30-40%, и Фабрика Уља Банат а.д. Нова Црња са тржишним 

учешћем од око /10-20/%. 
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Подносилац пријаве је навео да је друштво Витал у 2017. години произвело [...] тоне сировог 

сојиног уља, чије је тржишно учешће износило /0-5/%, од укупно произведене количине од 

око [...] тона, док је друштво Сунце произвело [...] тона сировог сојиног уља, чије је тржишно 

учешће износило /0-5/%. Заједничко тржшно учешће учесника у концентрацији на тржишту 

производње сировог сојиног уља у 2017. години износило је /5-10/%. У пријави је наведено 

и да друштво Витал не продаје рафинисано сојино уље које произведе, већ исто користи за 

производњу других производа на бази биљних уља и масти, те да друштво Сунце не 

производи рафинисано сојино уље. 
 

На основу претходног, Комисија је констатовала, да предметном концентрацијом долази до 

хоризонталног преклапања, али да се структура ни на једном од три дефинисана релевантна 

тржишта производа на територији Републике Србије неће битније променити. 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 

 

 


