Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...]
или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-722/2018-7
Датум: 2. новембар 2018. године

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 6/0-02-722/2018-1, коју је 12. октобра 2018.
године поднело привредно друштво „AL DAHRA AGRICULTURE“ LLC, са седиштем
на адреси 7. спрат, Al Ain Tower, Khalidiya, поштански фах 130455, Абу Даби,
Уједињени Арапски Емирати, преко пуномоћника адвоката Ане Банићевић, Булевар
Михајла Пупина 6, Београд, дана 2. новембра 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва „AL
DAHRA AGRICULTURE“ LLC, са седиштем на адреси 7. спрат, Al Ain Tower,
Khalidiya, поштански фах 130455, Абу Даби, Уједињени Арапски Емирати, матични
број CR-1131742, над имовином привредног друштва „POLJOPRIVREDNA
KORPORACIJA BEOGRAD AD“, са седиштем на адреси Индустријско насеље бб,
Падинска Скела, матични број 07042230, и његовим следећим зависним друштвима: 1)
„EKO–LAB DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE
KVALITETOM“, са седиштем на адреси Падинска Скела, Београд, матични број
07783582, 2) „PKB AGROEKONOMIK DRUŠTVO SA OGRANIČENOM
ODGOVORNOŠĆU – INSTITUT ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD I TRANSFER
TEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI“, са седиштем на адреси Индустријско насеље бб,
Падинска Скела, матични број 07783647, и 3) „VETERINARSKA STANICA PKB“
д.о.о., са седиштем на адреси Индустријско насеље бб, Падинска Скела, матични број
20150211, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „AL DAHRA
AGRICULTURE“ LLC, дана 18. октобра 2018. године, уплатио 2.958.377,50
(двамилионадеветстопедесетосамхиљадатристаседамдесетседам и 50/100) динара на
рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво „AL DAHRA AGRICULTURE“ LLC, са седиштем на адреси
7. спрат, Al Ain Tower, Khalidiya, поштански фах 130455, Абу Даби, Уједињени
Арапски Емирати, матични број CR-1131742 (даље у тексту: „AL DAHRA
AGRICULTURE“ или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту
конкуренције (даље у тексту: Комисија), дана 12. октобра 2018. године, преко
пуномоћника адвоката Ане Банићевић, Булевар Михајла Пупина 6, Београд, пријаву
концентрације број 6/0-02-722/2018-1. Подносилац пријаве је доставио допуну пријаве
концентрације 25. октобра 2018. 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
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 („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији
захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је
о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве послује у оквиру „Al Dahra“ групе из Уједињених Арапских
Емирата и под контролом је крајњег матичног друштва „Al Dahra Holding“ LLC,
матични број CN-1130996. Друштва која послују у оквиру групе „Al Dahra“ су
специјализована за култивацију, производњу и трговину храном за животиње и
есенцијалним људским прехрамбеним производима, као што су пиринач, брашно, воће
и поврће. Ова група друштава има активну стратегију страних инвестиција, путем
преузимања друштава и предузимања заједничких улагања са специјализованим
произвођачима хране широм света, а поседује велику имовинску базу, укључујући
земљиште од 300 хиљада хектара, 15 сточних и производних постројења, три
глодалице пиринча и две глодалице брашна.
Подносилац пријаве се бави трговином различитим пољопривредним
производима (нпр. малопродајом природног цвећа и биљака, велепродајом биљака,
малопродајом семена и житарица, малопродајом смрзнуте хране, итд.). Власници
подносица пријаве су друштво „Al Dahra Holding“ (са уделом од 98%) и друштво „Al
Dahra Capital“ LLC, матични број CN-1441127 (са уделом од 2%).
Непосредни стицалац контроле је друштво „AL DAHRA SRBIJA“ д.о.о., са
седиштем на адреси Ривица 1, Ривица, Ириг, матични број 21372536, основано као
друштво за посебне намене, ради реализације трансакције. Власник овог друштва је
привредно друштво „Al Dahra Serbia lnvestments“ LLC, са седиштем на адреси 7. спрат,
Al Ain Tower, Khalidiya, поштански фах 130455, Абу Даби, Уједињени Арапски
Емирати, матични број CN-2583669, зависно друштво подносиоца пријаве, такође
основано за потребе реализације трансакције.
У Републици Србији, група „Al Dahra“ послује преко друштва „AL DAHRA
RUDNAP“ д.о.о., са седиштем на адреси Ривица 1, Ривица, Ириг, матични број
20567872, чији је власник друштво „AL DAHRA INTERNATIONAL INVESTMENTS“
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LLC, Уједињени Арапски Емирати, матични број CN-1195188. Друштво „AL DAHRA
RUDNAP“ се бави гајењем јабучастог и коштичавог воћа.
Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу
над имовином привредног друштва „POLJOPRIVREDNA KORPORACIJA BEOGRAD
AD“, са седиштем на адреси Индустријско насеље бб, Падинска Скела, матични број
07042230 (даље у тексту: „PKB“), и његовим следећим зависним друштвима: 1) „EKO–
LAB DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA UPRAVLJANJE
KVALITETOM“, са седиштем на адреси Падинска Скела, Београд, матични број
07783582 (даље у тексту: „EKO–LAB“), 2) „PKB AGROEKONOMIK DRUŠTVO SA
OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU – INSTITUT ZA NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD
I TRANSFER TEHNOLOGIJE U POLJOPRIVREDI“, са седиштем на адреси
Индустријско насеље бб, Падинска Скела, матични број 07783647 (даље у тексту:
„PKB AGROEKONOMIK“), и 3) „VETERINARSKA STANICA PKB“ д.о.о., са
седиштем на адреси Индустријско насеље бб, Падинска Скела, матични број 20150211,
куповином удела.
Друштво „PKB“, чија је регистрована делатност узгој музних крава, послује у
области примарне биљно-сточарске производње и примарно се бави производњом
сировог млека тј. млечним говедарством. „PKB“ производи и сточну храну, углавном
за сопствене потребе и део за екстерну продају, као и семенску робу (пшеница, јечам,
кукуруз, соја и сунцокрет) коју дорађује у сопственом дорадном центру, како за
интерну употребу, тако и за екстерну продају. Према подацима из финансијског
извештаја за 2017. годину овог друштва, његова главна делатност у oквиру
пoљoприврeдe je стoчaрскo-рaтaрскa прoизвoдњa и тo: прoизвoдњa млeкa и мeсa у
гoвeдaрству, прoизвoдњa мeсa у свињaрству и oвчaрству, прoизвoдњa житaрицa,
индустриjскoг биљa, пoврћa, и прoизвoдњa крмнoг биљa зa стoчну хрaну и др.
Друштво „EKO–LAB“ је акредитован од стране Акредитационог тела Србије и
његова регистрована делатност је техничко испитивање и анализе. Друштво је
основано као „Централна лабораторија Пољопривредног комбината Београд“, а од
1995. године послује под именом ЕКО ЛАБ д.о.о. за управљање квалитетом. У свом
обиму акредитација обухвата следеће методе испитивања: физичко-хемијска
испитивања земљишта, ђубрива, алкохолних пића; микробиолошка и физичкохемијска
испитивања индустријских и отпадних вода, хране и хране за животиње, вина;
микробиолошка испитивања брисева трупова и брисева предмета и радних површина
које долазе у контакт са храном; сензорска испитивања хране; физичка испитивања
семена пољопривредног биља испитивања чистоће, влаге и масе 1.000 семена;
биолошка испитивања семена пољопривредног биља и утврђивање здравствене
исправности семена, на присуство фитопатогених гљива.
Друштво „PKB AGROEKONOMIK“ се бави истраживањем и применом
технологије производње у производној пракси друштва „PKB“ (регистрована делатност
је истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама, сa
циљeм дa сe увeћajу знaњa и пoбoљшa њихoвa примeнa, пoсeбнo пaтeнтирaњeм нoвих
сoрти житaрицa, вoћa, и унaпрeђeњем стoчaрскe и рaтaрскe прoизвoдњe). Друштво је
основано са задатком да се бави нaучнo-истрaживaчким рaдoм и трaнсфeрoм
тeхнoлoгиje у пoљoприврeди, а oствaруje прихoд пo oснoву прoизвoдњe висoкo
квaлитeтних кaтeгoриja рaтaрских културa, сeлeкциjoм пшeницe и кукурузa,
прoизвoдњoм jaбукa, и рaсaдничкoм прoизвoдњoм у вoћaрству. Организовано је у
четири завода у oквиру њeгoвих oргaнизaциoних дeлoвa:
1) Завод за ратарство, који се бави технологијом и селекцијом ратарских култура
и који има признате сорте пшенице и шећерне репе, као и хибриде кукуруза.
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2) Завод за воћарство, који се бави технологијом узгоја воћа, производњом воћа,
производњом садног материјала у воћарству и виноградарству и селекцијом нових
сорти воћа.
3) Завод за сточарство, који се бави консалтинг услугама у области сточарства,
вођењем матичне евиденције у сточарству, мерама селекције у сточарству и
унапређењем технологије и исхране у сточарству.
4) Завод за подручну пољопривредну службу, који се бави спровођењем законске
регулативе у пољопривреди, контролом производње семена и садног материјала на
подручју на коме делује (регион Београда), спровођењем програма унапређења
производње и заштите биља на фармерским домаћинствима, и анализом земљишта и
давањем препорука за правилно ђубрење и технологију производње.
Друштво „VETERINARSKA STANICA PKB“, са рeгистрoвaнoм дeлaтнoшћу вeтeринaрскa дeлaтнoст, бави се обављањем послова здравствене заштите животиња и
послова на спровођењу Програма мера здравствене заштите животиња, само за потребе
друштва „PKB“. Послује као једна целина без огранака.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Правни основ за концентрацију су Кровни уговор, закључен између друштва
„PKB“, као продавца, и друштва „AL DAHRA SRBIJA“, као купца, дана 4. октобра
2018. године, и Уговор о продаји капитала, закључен између Републике Србије –
Министарства привреде, као продавца, и друштва „AL DAHRA SRBIJA“, као купца,
дана 4. октобра 2018. године. Трансакција се реализује у оквиру поступка
приватизације друштва „PKB“ и његових зависних друштава, методом јавног
прикупљања понуда са јавним надметањем.
Овим уговорима је предвиђено да подносилац пријаве стекне:
1) имовину, односно основна средства друштва „PKB“: пољопривредно
земљиште и део земљишта намењеног за пољопривредну производњу (укупне
површине од 16.785 хектара) у општинама Палилула, Сурчин и Зрењанин, које се
продаје без усева; грађевински објекти који се користе у пословне сврхе; опрема;
резервни делови; као и стада која се састоје од основног стада, стада у припреми и
стада чија је производња у току;
2) уделе у зависним друштвима друштва „PKB“: „EKO–LAB“, „PKB
AGROEKONOMIK“ и „VETERINARSKA STANICA PKB“.
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, 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 пријаву
концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је
поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона.
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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). За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је одредила
следећа релевантна тржишта производа:
1) тржиште производње сировог крављег млека ради даље продаје;
2) тржиште производње пољопривредних производа и семена, укључујући
услуге дораде семена;
3) тржиште узгоја и продаје стоке;
4) тржиште производње и продаје јабука;
5) тржиште пружања услуга техничког испитивања и анализа;
6) тржиште пружања ветеринарских услуга.
Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог
својства, уобичајене намене и цене, Комисија је приликом одређивања релевантног
тржишта производа у конкретном случају имала у виду активности друштва „PKB“ и
његових зависних друштава, као и предмет стицања контроле. Комисија је на тај начин
уважила предлог подносиоца пријаве.
Прво релевантно тржиште обухвата примарну производњу крављег млека, тј.
производњу сировог (помуженог) крављег млеко намењеног даљој продаји, конкретно
индустријској преради у млекарама. Под сировим млеком, подразумева се кравље
млеко добијено мужом, које није загревано на температури вишој од 40°C и коме
ништа није додато нити одузето. Сирово млеко мора да има својствен изглед, боју и
мирис и одмах после муже мора да буде охлађено на температури до +6°C, ако
сакупљање није дневно, односно на температури до +8°C, ако је сакупљање дневно.
Изузетно, сирово млеко не мора да буде охлађено до наведених температура, ако
млекара прерађује сирово млеко одмах после муже или у року од четири сата од
пријема у објекат за прераду. Комисија сматра да се за потребе поступка испитивања
пријављене концентрације, сирово кравље млеко може сматрати хомогеним
производом, који нема супститут.
Правилником о квалитету сировог млека („Службени гласник РС“, бр. 106/2017,
даље у тексту: Правилник), предвиђено је да се сирово млеко може откупљивати само
ако је добијено од здравих, обележених млечних грла, са регистрованих имања, и то
после провере квалитета сировог млека у овлашћеној лабораторији. Провера квалитета
врши се узимањем узорка сировог млека у присуству произвођача сировог млека и
представника млекаре, и анализом прописаног броја узорака у овлашћеној
лабораторији. Сирово млеко се састоји од неколико нутриционистичких елемената
(масти, протеини, лактоза и минерали) и мора да испуњава одређене критеријуме
прописане Правилником (нпр. у погледу минималног садржаја масти, протеина,
густине, РН вредности, киселости, броја бактерија и соматских ћелија).
Друштво „PKB“ има закључене уговоре са млекарама у Србији, као што су
Имлек, Сомболед, Млекара Шабац и све количине млека које се произведу продају се
овим млекарама.
Друго релевантно тржиште је одређено имајући у виду да је једна од главних
активности друштва „PKB“ производња пољопривредних производа (сунцокрета,
пшенице, кукуруза, шећерне репе, итд.) и пољопривредног семена, укључујући услуге
дораде семена, посебно ако се узме у обзир да ће подносилац пријаве стицањем
пољопривредног земљишта друштва „PKB“ (укупне површине од 16.785 хектара)
преузети већи део производње пољопривредних производа овог друштва. Друштво
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„PKB AGROEKONOMIK“ такође послује на овом тржишту, путем производње и
продаје меркантилне пшенице, јечма, тритикале, соје, уљане репице, као и семена
пшенице и хибридног кукуруза.
Друштво „PKB“ пружа услуге дораде семена на следећи начин: одговарајућа
трећа лица обезбеде договорене количине основног семена након чега друштво „PKB“
засеје дато основно семе на своје земљиште са циљем производње натуралног семена.
Након жетве натуралног семена, друштво „PKB“ то семе дорађује у својим
постројењима и након што се они финално дораде произведене количине натуралног
семена одговарајућег квалитета се онда достављају том трећем лицу.
Комисија није разматрала да ли се у оквиру овог тржишта могу утврдити ужа
релевантна тржишта производа, према врстама пољопривредних производа и семена,
будући да за оцену ефеката пријављене концентрације таква подела овог тржишта није
потребна.
Треће релевантно тржиште је дефинисано с обзиром на то да је једна од главних
пословних делатности друштва „PKB“ узгој стоке и да су предмет стицања контроле
стада друштва „PKB“. Највећи део сточног фонда овог друштва су краве које се
користе за производњу сировог млека, а мањи део сточног фонда се користи за
репродукцију, товљење и продају трећим лицима. Комисија није разматрала да ли се у
оквиру наведеног тржишта могу утврдити ужа релевантна тржишта производа, будући
да за оцену ефеката пријављене концентрације таква подела овог тржишта није
потребна
Четврто релевантно тржиште је одређено имајући у виду једну од најважнијих
делатности друштва „PKB AGROEKONOMIK“. Ово друштво производи следеће сорте
јабука: Гала, Црвени делишес, Златни делишес, Фуџи и Грени смит.
Јабука је врста воћа која може да се конзумира у свежем стању током целе године
и као таква има знатно већу тражњу и потрошњу у односу на друге врсте воћа.
Комисија ни у овом случају није разматрала да ли се у оквиру овог тржишта могу
утврдити ужа релевантна тржишта производа, према врстама јабука, будући да за
оцену ефеката пријављене концентрације таква подела овог тржишта није потребна
Пето релевантно тржиште производа обухвата пружање услуга техничког
испитивања и анализа, што је претежна делатност друштва „EKO–LAB“. Ово је
лабораторија акредитована од стране Акредитационог тела Србије за следеће предмете
испитивања: храна биљног и животињског порекла; храна за животиње; земљиште;
индустријске и отпадне воде; семе пољопривредног биља; и предмети опште употребе.
Шесто релевантно тржиште је дефинисано с обзиром на претежну делатност
друштва „VETERINARSKA STANICA PKB“, иако оно пружа ветеринарске услуге
искључиво друштву „PKB“. Услуге које пружа ово друштво обухватају: праћење,
заштиту, и унапређење здравља животиња, откривање и дијагностиковање болести и
лечење оболелих животиња; спровођење програма мера здравствене заштите
животиња, заштита животиња од заразних и других болести; обележавање и
регистрација животиња ради контроле кретања и обезбеђивања следљивости у
производњи и промету животиња; контрола здравља приплодних животиња и њихове
репродуктивне способности, као и спровођење мера за лечење стерилитета и вештачког
осемењавања; заштиту животне средине од загађења узрочницима инфективних
болести; старање о добробити животиња.
Релевантно географско тржиште је у свим случајевима одређено као тржиште
Републике Србије, што је у складу са предлогом подносиоца пријаве, иако би прво и
шесто релевантно тржиште могло бити и уже дефинисано – према једном ужем
географском тржишту или више њих. Комисија је ипак утврдила да за оцену ефеката
пријављене концентрације таква подела није потребна.
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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 да је подносилац пријаве активан само на једном релевантном
тржишту производа у Републици Србији – тржишту производње и продаје јабука,
Комисија закључује да између учесника у концентрацији постоји незнатно
хоризонтално преклапање у пословању. Према подацима подносиоца пријаве, његово
учешће на тржишту производње и продаје јабука износи око /5-10/%, а друштва „PKB
AGROEKONOMIK“ око /0-5/%. Њихови главни конкуренти су Делта Аграр д.о.о
Београд, ПИК Јужни Банат д.о.о. Бела Црква, Агропром д.о.о. Таванкут и Атос
Фруктум д.о.о. Мала Ремета.
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, 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
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