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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 6/0-02-764/2019-1, коју је дана 11. септембра 2019. године 
поднело друштво ŽITOPROMET-MLINPEK D.O.O. Stara Pazova, са седиштем на адреси 
Голубиначки пут бб, Стара Пазова, Република Србија, преко законског заступника 
директора Зорана Сладаковића, дана 8. октобра 2019. године, доноси следеће  
 

 
 

РЕШЕЊЕ 

 
 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем непосредне појединачне контроле друштва ŽITOPROMET-MLINPEK 
D.O.O. Stara Pazova, са седиштем на адреси Голубиначки пут бб, Стара Пазова, 
Република Србија, матични број 08014574, над делом имовине у власништву друштва 
MITSIDES POINT D.O.O., са седиштем на адреси Драгиње Никшић бб, Сремска 
Митровица, Република Србија, матични број 08014540, која се односи на производњу 
брашна за људску употребу и складиштење житарица и може представљати самосталну 
пословну целину, у складу са [...]. 
 
II ОБАВЕЗУЈЕ СЕ Комисија за заштиту конкуренције да подносиоцу пријаве друштву 
ŽITOPROMET-MLINPEK D.O.O. Stara Pazova, на текући рачун бр. 275-10221676089-39 
изврши повраћај разлике између уплаћеног износа од ХХХ динара (словима: ХХХ) и 
износа од ХХХ динара (словима: ХХХ), колико износи прописани износ за издавање 
решења у скраћеном поступку по средњем курсу Народне банке Србије на дан 12. 
септембар 2019. године, у року од 15 дана од дана када решење постане извршно. 

 

Образложење 
 

Друштво ŽITOPROMET-MLINPEK D.O.O. Stara Pazova, са седиштем на адреси 
Голубиначки пут бб, Стара Пазова, Република Србија, матични број 08014574 (у даљем 
тексту: подносилац пријаве или ŽITOPROMET-MLINPEK), поднело је дана 11. 
септембра 2019. године преко законског заступника пријаву концентрације која је 
заведена под бројем 6/0-02-764/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је 
предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 
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концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији је достављена и 
допуна пријаве дана 20. септембра 2019. године. 
 
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 
проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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 тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о 
садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 
05/16). Увидом у списе предмета утврђено је да је дана 12. септембра 2019. године, 
подносилац пријаве уплатио износ од ХХХ динара (словима: 
милионстоосамдесетједнахиљадашестстотинадеведесетдеветдинара и четрдесетпара), на 
рачун Комисијe за заштиту конкуренције. Увидом у финансијске извештаје и 
достављене податке о укупним приходима учесника у концентрацији за 2018. годину 
утврђено је да су њихови укупни приходи у 2018. години износили ХХХ евра, на основу 
чега прописани износ за издавање овог решења износи ХХХ евра. Динарска 
противвредност прописаног износа за издавање решења о одобрењу концентрације у 
скраћеном поступку по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате износи ХХХ 
динара (словима: ХХХ), у складу са чим се Комисија обавезује да подносиоцу пријаве 
исплати разлику између уплаћеног износа и наведене динарске противвредности 
прописаног износа.    
 
Подносилац пријаве је као прилог пријаве, доставио Комисији и захтев за одређивање 
мере заштите података и извора података, садржаних у пријави и њеним прилозима, о 
чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-764/2019-5, од 8. октобра 2019. 
године. 
 

Учесници концентрације 

 

Друштво ŽITOPROMET-MLINPEK се налази под контролом и у потпуном власништву 
физичког лица Перице Баришића. Претежна регистрована делатност овог друштва је 
производња млинских производа (шифра делатности:1061). Друштво ŽITOPROMET-
MLINPEK je aктивно у откупу, сушењу и складиштењу кукурузних и других житарица, 
као и у производњи и продаји свих врста пшеничног брашна за људску употребу. 
Асортиман производа овог друштва обухвата типска пшенична брашна (T-400,T-500,T-
850 и T-1100), пшеничну крупицу Т-400, пшенични гриз Т-400, наменско брашно за 
ферментисана теста, наменско брашно за домаћи хлеб, наменско брашно за вафле, и др. 
Подносилац пријаве је значајан извозник соје, кукуруза и сунцокрета из Републике 
Србије, а поред тога се бави и организовањем и уговарањем производње житарица и 
индустријског биља са пољопривредним произвођачима у робној размени за семенски 
материјал и минерална ђубрива.  
 
Физичко лице Перица Баришић поседује и удео од 39,84% што га у складу са чланом 62 
став 3 Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) чини лицем са значајним учешћем у 
капиталу друштва ŽITO DUNAV D.O.O. BEOGRAD, са седиштем на адреси Широки пут 
18, Београд-Земун, матични број 07914717, претежна регистрована делатност: гајење 
жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица (шифра делатности: 0111). Друштво ŽITO 
DUNAV D.O.O. BEOGRAD поседује следећа зависна друштва: 

1. AGRORUMA DOO RUMA, са седиштем на адреси Железничка бр. 12, Рума, 
матични број 08237921, претежна регистрована делатност гајење жита (осим 
пиринча), легуминоза и уљарица (шифра делатности: 0111),   
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2. NOVA BUDUĆNOST DOO Žarkovac, са седиштем на адреси Максима Горког 2А,  
Рума, матични број 08237930; претежна регистрована делатност: гајење жита 
(осим пиринча), легуминоза и уљарица (шифра делатности: 0111), и  

3. DANUBE KAPITAL DOO, са седиштем на адреси Широки пут 18, Београд-Земун, 
матични број 21354392, претежна регистрована делатност: остале непоменуте 
финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова (шифра делатности: 
6499). 

 
Друштво AGRORUMA DOO RUMA поседује зависно регистровано друштво AGRO-
RUMEN DOO RUMA, са седиштем на адреси Индустријска зона бб, Рума, матични број 
20523964, претежна регистрована делатност: остала прерада и конзервисање воћа и 
поврћа (шифра делатности: 1039). 
 
Подносилац пријаве и његова повезана друштва се у смислу члана 5. Закона, третирају 
као један учесник на тржишту. 
 
У пријави су наведени подаци о друштвима која поседују синови Перице Баришића, са 
образложењем да се као крвни сродници у првој линији у складу са чланом 62 став 1 
тачка 1 Закона о привредним друштвима сматрају његовим повезаним лицима. 
 
Према наводима у пријави, физичко лице Спасоје Баришић, син Перице Баришића, 
поседује друштво AGRO-FIŠER DOO SREMSKA MITROVICA, JARAK, са седиштем на 
адреси Шабачки пут бб, Сремска Митровица, матични број 20523379, претежна 
регистрована делатност: гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица (шифра 
делатности: 0111). 
 
Према наводима у пријави, физичко лице Живан Баришић, син Перице Баришића, 
поседује друштво ŽITO DUNAV AGRO a.d. Beograd, са седиштем на адреси Широки пут 
бр. 18, Београд-Земун, матични број 20862793, претежна регистрована делатност: узгој 
свиња (шифра делатности: 0146). Друштво ŽITO DUNAV AGRO a.d. Beograd 
представља јединог члана са уделом у капиталу од 100% привредног друштва 
Veterinarska služba Žito Dunav Agro-Veterina d.o.o. Voganj, са седиштем на адреси Румска 
бб, Вогањ, Рума, матични број 21102342, претежна регистрована делатност: 
ветеринарска делатност (шифра делатности: 7500). 
 
Комисија је ове наводе третирала као наводе информативног карактера, тим пре што 
нису од значаја за оцену ефеката предложене концентрације. 
 
Предметном трансакцијом обухваћена је имовина у тренутном власништву друштва 
MITSIDESPOINT D.O.O. SREMSKA MITROVICA, са седиштем на адреси Драгиње 
Никшић бб, Сремска Митровица, матични број 08014540, која обухвата непокретности 
(објекте и земљиште) са постројењима и припадајућом опремом и која се користи за 
производњу брашна и складиштење житарица (у даљем тексту: циљна имовина). Циљна 
имовина обухвата укупно десет објеката, међу којима су, према наводима у пријави, 
најзначајнији два бетонска силоса и један метални силос за складиштење житарица 
укупних капацитета 40 000 тона, две зграде млинске индустрије, две сушаре и трафо 
станица. Предмет трансакције је и куповина земљишта, односно катастарских парцела 
на којима су изграђени наведени објекти.  
 
Опис трансакције и акт о концентрацији 
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Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен [...] 
 
У складу са наведеним, подносилац пријаве ће реализацијом предметне трансакције 
стећи индивидуалну непосредну контролу над делом другог учесника на тржишту који 
може представљати самосталну пословну целину. 
 

Услови за подношење пријаве 

 
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 
смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. 
 
Комисији је достављен финансијски извештај подносиоца пријаве, као и подаци о 
укупном приходу који је циљна имовина остварила у 2018. години. Из података 
достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у концентрацији 
оствареним на тржишту Републике Србије, проистиче да исти надмашују износе 
остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је постојала 
обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са 
одредбама члана 63. став 2. 
 

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.  
 
Подносилац пријаве је полазећи од предмета планиране концентрације предложио да се 
за потребе оцене предметне концентрације дефинишу два релевантна тржишта 
производа, и то тржиште складиштења житарица и тржиште производње брашна за 
људску исхрану. 
 
Наиме, циљна имовина предметне трансакције одоси се на активности у вези са 
складиштењем житарица и производњом брашна и као најзначајније делове обухвата 
непокретности и припадајућу опрему силоса за складиштење житарица укупног 
капацитета 40 000 тона и  непокретности и припадајућу опрему млина за мељаву брашна 
за људску употребу укупног годишњег капацитета 40 000 тона. Допуном бр. 6/0-02-
764/2019-3 од 20. септембра 2019. године подносилац пријаве се изјаснио да капацитети 
за производњу тестенина друштва MITSIDES POINT D.O.O. нису обухваћени 
предметном концентрацијом већ остају у његовом власништву при чему ће ово друштво 
након спровођења предметне концентрације производњом тестенина наставити да се 
бави као основном делатношћу. Подносилац пријаве је активан у области складиштења 
житарица и производње брашна за људску исхрану. 
 
Најчешће коришћени објекти за складиштење житарица и друге зрнасте робе су силоси. 
Силоси представљају комплексне индустријске објекте са сложеном опремом и 
инсталацијама и чине их силосна ћелија, машинска кућа и усипни бункери. Већина 
силоса у склопу комплекса поседује и сушаре. Силосне ћелије могу бити 
армиранобетонске или челичне конструкције. Индустријски силоси су силоси већих 
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капацитета, од 10 000 до 20 000 тона. Производња брашна за људску употребу у 
Републици Србији регулисана је Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских 
производа и тестенина („ Службени гласник РС“, 68/2016 и 56/2018) који прописује 
минималне захтеве квалитета за ове производе. 
 
У погледу географског дефинисања предложених релевантних тржишта производа, 
подносилац пријаве је предложио следеће. Узимајући у обзир да се силоси који су 
предмет концентрације, као и силоси подносиоца пријаве и његовог повезаног друштва 
NOVA BUDUĆNOST DOO Žarkovac, налазе на територији Аутономне покрајине 
Војводине, подносилац пријаве је предложио да се тржиште складиштења житарица 
дефинише на нивоу региона Војводине. Као најзначајнији са организационо-техничког и 
економског аспекта, подносилац пријаве је навео радијус обухвата географског тржишта 
који посматрано од локације сваког предметног силоса не прелази 150 километара. У 
вези географског дефинисања релевантног тржишта производње брашна за људску 
употребу, подносилац пријаве је навео као ригорозније дефинисање овог географског 
тржишта као регион Војводине, при чему се у погледу овог релевантног тржишта 
производа као релевантно географско тржиште може посматрати и територија 
Републике Србије у целини. У прилог наведеном, подносилац пријаве је истакао да се 
81% складишних капацитета републике Србије налази на територији Аутономне 
покрајине Војводине, као и да је око 50% производње брашна за људску употребу 
лоцирано на територији ове Аутономне покрајине.   
 
Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа 
роба/услуга, Комисија је за потребе оцене предметне концентрације, дефинисала два 
релевантна тржишта: 
 

1. тржиште складиштења житарица на нивоу Аутономне покрајине Војводине, и  
2. тржиште производње брашна за људску употребу на нивоу Републике Србије, 

прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве. 
 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да су 
подносилац пријаве и циљна имовина присутни на тржишту складиштења житарица на 
територији Аутономне покрајине Војводине. Подносилац пријаве је Комисији доставио 
податке у складу са којима је, а на основу података Републичког завода за статистику,  
укупна величина овог релевантног тржишта производа на територији Аутономне 
покрајине Војводине у 2018. години 3 535 427 тона. Укупни капацитет силоса 
подносиоца пријаве износи [...] тона, што представља /0-5/% тржишног учешћа. 
Предметном концентрацијом обухваћени су силоси чији су укупни капацитети [...]тона. 
Након спровођења предметне концентрације, укупни складишни капацитети подносиоца 
пријаве биће [...] тона, што представља тржишно учешће од око /0-5/% на овом 
релевантном тржишту производа  на територији Аутономне покрајине Војводине. Као 
јединог конкурента који поседује тржишно учешће преко /0-5/% на овом релевантном 
тржишту производа подносилац пријаве је навео друштво MK GROUP a.d. које поседује 
складишни простор за житарице укупног капацитета [...] тона, што представља око /5-
10/% тржишног учешћа на овом релевантном тржишту производа. Подносилац пријаве 
је навео да поред овог друштва, значајним складишним капацитетима располажу и 
друштва VICTORIA GROUP a.d. Beograd ([...] тона), DELTA AGRAR d.o.o. Beograd ([...] 
тона), GEBI d.o.o. Čantavir ([...] тона) и DIJAMANT a.d. Zrenjanin ([...] тона). 
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На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне 
концентрације неће довести до значајних хоризонталних преклапања нити ће изазвати 
негативне вертикалне ефекте на тржишту складиштења житарица на територији 
Аутономне покрајине Војводине, с обзиром на то да ће се тржишно учешће подносиоца 
пријаве повећати за око /0-5/% и да ће бити мање од /0-5/%. 
 
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да су 
подносилац пријаве и циљна имовина присутни на тржишту производње брашна за 
људску употребу у Републици Србији. Према наводима у пријави, подносилац пријаве је 
у 2018. години остварио производњу брашна у количини од [...] тона, при чему млин у 
његовом власништву због реконструкције није радио од марта до октобра прошле 
године. Млин за млевење брашна који је предмет преузимања такође због 
реконструкције није у функцији од јула 2018. године. Подносилац пријаве је Комисији 
доставио податке о укупној производњи брашна за људску употербу у 2017. години, у 
складу са којим је током те године подносилац пријаве произвео [...] тона брашна, а 
млинови који су предмет преузимања [...]тоне. Према наводима у пријави, Републици 
Србији се годишње изврши млевење око [...]тона пшенице, што представља укупну 
величину тржишта производње брашна за људску употребу у Републици Србији. 
Подносилац пријаве је процену свог и тржишног учешћа млина који је предмет 
преузимања извршио узимајући у обзир њихове капацитете након извршене 
реконструкције. Према проценама подносиоца пријаве, капацитет млина у његовом 
власништву ће након извршене реконструкције бити [...] тона, а млина који је предмет 
преузимања [...] тона. У складу са наведеним, подносилац пријаве има тржишно учешће 
од /0-5/% на  тржишту производње брашна за људску употребу, а млин који представља 
део циљне имовине тржишно учешће од /0-5/%, из чега произилази да је њихово 
заједничко тржишно учешће према критеријуму произведене количине брашна на овом 
релевантном тржишту производа око /5-10/%. Као највеће конкуренте на овом 
релевантном тржишту производа, подносилац пријаве је навео следећа друштва: 
„Данубиус“ Нови Сад са тржишним учешћем од /10-20/%, „Житобачка“ Кула са 
тржишним учешћем од /10-20/%, „МБ Комерц“ ДОО Рума са тржишним учешћем од /10-
20/%, „Житопромет“ Сента са тржишним учешћем од /10-20/% и „Кикиндски млин“ 
Кикинда са тржишним учешћем од /5-10/%. Подносилац пријаве је као извор података 
користио „Анализу обима и структуре производње брашна у 2018. години“ Пословног 
удружења Житоунија, Нови Сад. 
 
На основу наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације 
неће довести до значајних хоризонталних преклапања нити ће изазвати негативне 
вертикалне ефекте на тржишту производње брашна за људску употребу у Републици 
Србији, узимајући у обзир да ће се тржишно учешће подносиоца пријаве на овом 
релевантном тржишту производа након спровођења предметне концентрације повећати 
за око /0-5/%. 
 
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. 
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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, 
106/2015 и 95/2018).  
 

                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

  

              Др Милоје Обрадовић, с.р.  
 
 


