
 

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 6/0-02-833/2018-1 од 26.11.2018. године, 

коју је поднело друштво Harveast Holding Limited, са седиштем на адреси Themistokli 

Dervi, 3 Julia House 1066, Nikozija, Kipar, преко пуномоћника адвоката Зорице Д. 

Стевановић из Београда, улица Београдска 14, дана  17.12.2018. 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 друштва Harveast 

Holding Limited, регистарски број 281502, са седиштем на адреси Themistokli Dervi, 3 

Julia Hоuse 1066, Nikozija, Kipar, над друштвом Agrotime Invest Limited, регистарски 

број 386009, седиштем на адреси Metochiou 37, Agios Andreas, 1101 Nikozija, Kipar, 

чиме стиче посредну контролу и над друштвом Agrotime Holding MC, регистарски број 

34575937, са седиштем на адреси 1, Pohrebniaka Street, Chubynske Village, Boryspil 

District, Kyiv Oblast 08321, Ukrajina, и његовим зависним друштвима:  

-Borodianske Grain Reception Enterprise, регистарски број 30535885 са седиштем на 

адреси, 42 Pryvokazalna Street, Borodianka Village, Borodianka District, Kyiv Oblast 

07800, Ukrajina, и 

-Trading Hоuse Agrarian Union, са седиштем на адреси, 1/1 Kyivska Street, Byshiv 

Village, Makariv District, Kyiv Oblast 08072, Ukrajina, 

до које долази куповином удела. 

  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да je Подносилац пријаве, друштво Harveast Holding Limited, 

регистарски број 281502, са седиштем на адреси Themistokli Dervi, 3 Julia Hоuse 1066, 

Nikozija, Kipar, уплатило 27.11.2018. године, износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) 

ЕУР на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописани износ 

накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

                                                  

 

 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/ IV, Београд 

Број: 6/0-02-833/2018-4 

   Датум: 17. децембар. 2018. године 
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                                                         О б р а з л о ж е њ е 
 

          Привредно друштво, Harveast Holding Limited, регистарски број 281502, са 

седиштем на адреси Themistokli Dervi, 3 Julia Hause 1066, Nikozija, Kipar, (у даљем 

тексту: Подносилац пријаве или Harveast), поднело је дана 26.11.2018. године, преко 

пуномоћника адвоката Зорице Д. Стевановић из Београда, улица Београдска 14, 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), Пријаву концентрације 

која је заведена под бројем  6/0-02-833/2018-1. Пријава је  допуњена поднеском број 

6/0-02-833/2018-3 дана 12.12.2018. године.  

         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 са пријавом дана 

26.11.2018. године, поднео Комисији и Захтев за заштиту одређених података 

садржаних у Пријави концентрације, који је у Комисији примљен под бројем 6/0-02-

833/2018-2. Садржину захтева представља спецификација података и информација чија 

се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева, о чему ће 

Комисија  одлучити   посебним  закључком.  

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

у скраћеном облику, 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 и стицалац контроле у предметној трансакцији Harveast 

Holding Limited, је друштво регистровано у складу са законима Републике Кипар. 

Harveast је матична компанија групе пољопривредних друштава регистрованих на 

територији Украјине, која своје главне активности спроводе у Украјини (Harveast 

Group). 

       Harveast је под контролом UA Agrocom Limited, правног лица основаног према 

законима Британских девичанских острва, регистарски број 1676412, са седиштем на 

адреси Trident Chambers, P.O box 146, Road Town, Tortola, Британска девичанска 

острва, које је директан акционар Harvest-а са 66,6%. UA Agrocom Limited је под 

контролом Sistem Capital Management Limited (SCM), који је са своје стране 

контролисан од стране SCM Holdings Limited. 

       SCM Holdings Limited је правно лице регистровано према законима Кипра, под 

регистрационим бројем 222759, са седиштем на адреси 28 Oktovriou, 377 Soboh House, 

1st floor Neapoli, 3107, Limassol, Kipar, и индиректан је акционар Harveast-а. То је 

холдинг компанија међународне вертикално интегрисане групе SCM Group, са 

седиштем у Украјини, на чијем је челу крајњи власник Rinat Akhmetov.        

       Harveаst обавља делатност у следећим областима: 

- производња усева (пшеница, сунцокрет, јечам, вишегодишње траве, кукуруз, 

крмно биље); 

- млечни производи; 

- производња крмне смеше, узгајање семена. 

        Главна привредна друштва Harveast-а су пољопривредна, посебно компанија 

„Ilyich Agro Donbas“ (Ukrajina) повезано друштво, чија је главна делатност култивација 
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усева и сточарство. Поред тога компанија  Ilyich Agro Donbas укључује структурне 

јединице, као што су: 

- Harveast Irrigation Seeds- управљање наводњавањем, производња семена и 

вртларство, 

- Harveast Logistics- транспорт, и 

- Harveast Remservise- поправке машина и опреме. 

         Групација Harveast узгаја усеве на пољопривредном земљишту од преко 97.000 

хектара, а у области сточарства има сточни фонд од преко 2.900 животиња. Осим 

узгајања и промета главних усева као што су пшеница, кукуруз и сунцокрет, групација 

Harveast-а узгаја и/или учествује у велепродаји осталих житарица, уљарских или 

индустријских усева на тржиштима која нису предмет ове концентрације. Групација 

нема силосе у Кијевској области и не пружа одговарајуће услуге складиштења зрна  у 

оквиру ове области.          

          SCM група (која укључује Harveast, SCM Holding, System Capital Management) је 

водећа украјинска финансијска и индустријска група. SCM група је активна и у 

металима и рударству, енергетици, машиноградњи, финасијама, телекомуникацијама, 

медијима и другим секторима привреде. Група има преко 450 компанија под њеном 

контролом, међу њима и друштво регистровано у Србији, које, међутим није активно у 

сектору пољопривреде, релевантном за предложену концентрацију. Друштво ове групе 

регистровано у Србији је Metinvest SMC-Beograd, чија је претежна регистрована 

делатност трговина на велико металима и металним рудама (шифра:51520). 

           Подносилац пријаве и непосредни стицалац контроле у  предметној трансакцији 

Harveast, мимо групе којој припада, нема у Србији зависна друштва, нити повезана 

лица, и није у Србији активан у сектору на који се концентрација односи.         

   

      Циљно друштво у предметној трансакцији је Agrotime Invest Limited, друштво 

регистровано по законима Републике Кипар, регистарски број 386009, са седиштем на 

адреси Metochiou 37, Agios Andreas, 1101 Nikozija, Kipar (у даљем тексту: Agrotime  

или Циљно друштво). Agrotime и његова друштва су основани средином 2018. године, 

и у вези стим, нису спровели значајнију активност.  

       Agrotime је друштво контролисано од стране Asterinvest Limited регистарски број 

1973308 са седиштем на Британским Девичанским острвима и  Frenshinvest Limited 

регистарски број 1982894 са седиштем на Британским Девичанским острвима, који су у 

предметној трансакцији  продаваци удела у Циљном друштву       

       Agrotime ће у време извршења предметне трансакције контролисати, тј. имати 

контролу над Agrotime Holding MC, регистарски број 34575937, са седиштем на адреси 

1, Pohrebniaka Street, Chubynske Village, Boryspil District, Kyiv Oblast 08321, Ukrajina, 

компанијом која је основана и спроводи своју пословну делатност од 2006. године. 

        Agrotime Holding MC је главна компанија групе Циљног друштва, и са своје 

стране поседује 100% одобреног капитала у следећа два друштва: 

1) Borodianske Grain Reception Enterprise (BGRE), регистарски број 30535885 са 

седиштем на адреси, 42 Pryvokazalna Street, Borodianka Village, Borodianka 

District, Kyiv Oblast 07800, Ukrajina. Ово друштво је основано и спроводи своју 

пословну делатност од 1999. године. BGRE није пољопривредни произвођач и 

пруђа услуге складиштења, посебно силоса за житарице у Кијевској области ; 

2) Trading Hause Agrarian Union, са седиштем на адреси, 1/1 Kyivska Street, Byshiv 

Village, Makariv District, Kyiv Oblast 08072, Ukrajina. Ово друштво је у 2017. 

години узгајало пшеницу и учествовало у велепродаји усева,т.ј. пшенице, 

сунцокрета и кукуруза, а у 2018. години није спроводило производњу и 

комерцијалне активности. 
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        Компаније групације Циљног друштва поседују 27 хиљада хектара земљишта. 

Приоритетне активности компанија Циљног друштва су усеви и услуге складиштења 

житарица. Основни усеви који се узгајају јесу: пшеница, сунцокрет и кукуруз. Главна 

економска делатност Циљне групације спроводи се у Украјини у регионима Кијево и 

Житомир. 

        Циљно друштво није активно на српском тржишту, и нема зависних друштава, 

нити повезаних лица у Србији.  

       Подносилац пријаве, друштво Harveast Holding Limited је у 2017. години остварило 

светски приход од [...] ЕУР, а у Србији није имало прихода. SCM група, којој припада 

Harveast, остварила је на светском нивоу у 2017. години укупан приход од [...] ЕУР, а у 

Србији [...] ЕУР.  Циљно друштво Agrotime Invest Limited  је основано средином 2018. 

године, те сходно томе, нема приход у години која претходи концентрацији, а друштва 

из групације Циљног друштва у 2017. години нису стварила никакав приход у Србији. 

На светском нивоу, друштва из групације Циљног друштва остварила су приход у 

2017. години: Agrotime Holding MC [...] ЕУР, Borodianske Grain Reception Enterprise [...] 

ЕУР и Trading Hause Agrarian Union [...] ЕУР.   

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предметна концентрација  настаје стицањем појединачне контроле над Циљним 

друштвом, тако што Подносилац пријаве Harveast Holding Limited намерава да стекне 

74% удела одобреног основног капитала у друштву Agrotime Invest Limited, чиме стиче 

контролу и над зависним друштвом Циљног друштва Agrotime Holding MC заједно са 

његовим зависним друштвима Borodianske Grain Reception Enterprise и Trading Hause 

Agrarian Union. Намеравана трансакција представља стицање појединачне контроле 

над групацијом Циљног друштва у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  

Као акт о концентрацији достављено је Писмо о намерама за стицање које је 

потписано 19. новембра 2018. године између друштва Harveast Holding Limited као 

купца с једне стране, и власника Циљног друштва  [...] као продавца 1 и [...], као 

продаваца 2 са друге стране. Писмом о намерама потписници су се договорили о 

предметном стицању контроле, тако што ће Продавац 1 и Продавац 2 продати купцу 

[...] (укупно [...] %) удела овлашћеног акцијског капитала у Циљном друштву Agrotime 

Invest Limited, а тиме пренети купцу контролу и над друштвима Agrotime Holding MC, 

Borodianske Grain Reception Enterprise и Trading Hause Agrarian Union. 

         Комисија је наведено Писмо о намерама, прихватила као ваљани правни основ 

стицања појединачне контроле и настанка концентрације, коју ће стране спровести 

након прибављања потребних одобрења од стране надлежних органа за заштиту 

конкуренције.  

 

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 Циљног друштва, остварених на светском тржишту и тржишту 

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

пријави концентрацију, јер је укупан приход свих учесника у концентрацији у 2017. 

години  вишеструко већи од износа који су прописани чланом 61. став 1. тачка 1. 

Закона, као услова за пријаву концентрације. 

       Пријава концентрације је поднета благовремено и у складу са чланом 63. 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). 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.         

        Подносилац  пријаве наводи да Циљно друштво у 2017. години није било активно 

у Србији на било ком тржишту производа или услуга. Због тога на тржишту Србије 

нема преклапања страна у концентрацији. Стога, трансакција нема никаквог утицаја на 

конкуренцију у Србији, па стране у концентрацији сматрају да није неопходно 

дефинисати релевантно тржиште производа, нити релевантно географско тржиште, јер 

без обзира како се релевантна тржишта могу дефинисати, ова концентрација неће 

имати утицаја на конкуренцију у Србији. 

        Узимајући у обзир наведене чињенице о активностима учесника у концентрацији, 

Подносилац пријаве ипак сматра да би за потребе ове трансакције требало одредити 

два релевантна тржишта производа/услуга, конкретно, релевантно тржиште узгајања 

и велетрговине усева сунцокрета, пшенице и кукуруза као једно тржиште и Услуге 

складиштења жита, као друго релевантно тржиште.  

        Комисија је прихватила овако предложену дефиницију релевантног тржишта 

имајући у виду активности страна у Србији, због чега није неопходно даље 

сегментирати релевантно тржиште производа, односно услуга.   

         У погледу релевантног географског тржишта, Подносилац пријаве сматра да 

географске границе тржишта везаних за сваку релевантну културу одговарају 

националном тржишту Украјине, а у погледу релевантног тржишта пружања услуге 

складиштења жита, границе овог тржишта одговарају територији Кијевске области. 

         Комисија није прихватила овакво становиште Подносиоца пријаве, из разлога 

што нема надлежност за оцену ефеката концентрације на територијама других држава, 

па је полазећи од своје надлежности да испитује ефекте концентрација по 

конкуренцију на српском тржишту  у смислу члана 6. Закона, одредила географски 

опсег Републике Србије као релевантно географско тржиште. 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

  Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу доступних података и података који су јој достављени уз    

Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену 

тржишне структуре на релевантном тржишту у Србији и да неће имати никаквог 

утицаја на конкуренцију у Републици Србији. Ово са следећих разлога.  

 Учесници концентрације нису активни на тржишту Србије, у сектору на који се 

концентрација односи. Стога, учесници у концентрације немају тржишне уделе на 

утврђеним релевантним тржиштима, па немају ни сазнања о величини и вредности 

релевантног тржишта. 

 Подносилац пријаве је дао податке о укупно процењеној величини релевантног 

тржишта, оствареној продаји и тржишном учешћу учесника, али се исти односе на 
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тржиште у [...], због чега их Комисија није анализирала, јер немају утицаја на тржиште 

у Србији.  

          На основу изложеног, Комисија је оценила да између учесника концентрације на  

тржишту Републике Србије нема  хоризонталних преклапања, нити  вертикалних веза 

на утврђеним релевантним тржиштима,  због чега на тржишту у Србији, не долази ни 

до промена, нити каквог повећања тржишног удела Подносиоца пријаве или Циљног 

друштва, односно учесника у концентрацији.  

          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. 

           У складу са наведеним, а на основу члана 19. Закона  одлучено је као у ставу I 

диспозитивa овог решења. 

          Одлука у ставу II решења 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 

  

              

  

 


