„Објављени текст не садржи заштићене или изостављене
податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у
распону који Комисија сматра одговарајућим начином
заштите, а изостављени подаци ознаком XXX“.

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-877/2019-4
Датум: 11. децембар 2019. 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 6/0-02-877/2019-1, коју је дана 8. новембра 2019. године поднело
привредно друштво MK Group d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михајла
Пупина 115е, Београд, Република Србија, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића
из ортачког адвокатског друштва Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана 11.
децембра 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва MK Group
d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 115е, Београд, Република
Србија матични број 08179107, над привредним друштвом Victoria Group a.d. Beograd, са
седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 115б, Београд, Република Србија матични
број 17364723, и његовим зависним друштвима, куповином 67% акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 21. новембра 2019. године уплатио износ
од ХХХ на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво MK Group d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михајла
Пупина 115е, Београд, Република Србија матични број 08179107, поднело је 8. новембра
2019. године, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, пријаву концентрације број
6/0-02-877/2019-1.
Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.
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Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које
проистичу из садржаја поднете пријаве, и њене допуне од 2. децембра 2019. 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 тексту: Закон) и са
чланом 2. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени
гласник РС“, број 05/16). Увидом у списе предмета утврђено је да је подносилац пријаве
уплатио прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном
поступку на рачун Комисије за заштиту конкуренције.

Учесници у концентрацији
Учесник у концентрацији, привредно друштво MK Group d.o.o. Beograd, са седиштем на
адреси Булевар Михајла Пупина 115е, Београд, Република Србија матични број 08179107
(у даљем тексту: подносилац пријаве или МК група) је основано 4. јануара 1995. године,
чија се претежна делатност односи на делатност холдинг компанија. Према подацима
Агенције за привредне регистре Републике Србије (у даљем тексту: АПР), привредно
друштво Wheat Corn Holding B.V. Amsterdam, Холандија, матични број 58008039, поседује
86,94% удела у МК групи, привредно друштво Agri Holding AG, Швајцарска, матични број
CHE -110.227.853, поседује 11,46% удела, док физичко лице Миодраг Костић поседује
1,6% удела. Према наводима у пријави МК група је под контролом физичког лица
Миодрага Костића. У оквиру MK групе, чија је преовлађујућа делатност производња и
трговина пољопривредним производима, према листи повезаних друштава, а који је
доставио подносилац пријаве на дан 30. август 2019. године пословало је [...] повезаних
друштава у Републици Србији и иностранству. Друштва у саставу МК групе се баве
производњом шећерне репе, шећера, кукуруза, пшенице, јечма, уљане репице и других
ратарских култура, као и трговином пољопривредним производима, вештачким ђубривом,
пестицидима, меркантилним и семенским робама (нпр. пшеницом, кукурузом, сојом). МК
група се бави и туризмом, хотелијерством, управљањем некретнинама, информационим
технологијама, као и брокерско дилерским пословима. У Републици Србији, подносилац
пријаве послује у сектору банкарства и пружа читав портфолио банкарских услуга, као
што су: штедња и депозити, кредити, картице, услуге платног промета и текућих рачуна, и
то за сектор становништва, као и за велике и мале правне субјекте у привреди. Према
подацима са званичне интернет странице, МК група се састоји од 5 дивизија:
1. MK Agri. Ова дивизија се састоји од 4 поддивизије: MK Farming, MK Trading, MK Meat
и MK Sugar.
-

-

-

У оквиру поддивизије MK Farming послују следећа друштва: Agrounija d.o.o. Инђија,
PIK Bečej a.d. Бечеј, MK Agriculture d.o.o. Нови Сад, MK Agropanonija d.o.o. Кула.
Главне активности ове дивизије су: ратарска производња, производња и складиштење
воћа (јабучњак), производња и прерада поврћа, говедарство, рибарство, виноградарство
и производња вина;
У оквиру поддивизије MK Trading послују следећа друштва: Agroglobe d.o.o. Нови Сад,
Agrium d.o.o. Сремска Митровица, Granexport d.o.o. Панчево, Žito-Bačka d.o.o. Кула,
Nikšićki Mlin а.d. Никшић, Fabrika Stočne Hrane a.d. Даниловград. Главне активности
ове дивизије су обезбеђивање сировина за пољопривредну производњу, и то:
обезбеђивање складишних капацитета, млинарство, трговина житарицама, уљарицама,
шећерном репом, ђубривима и пестицидима, семеном, увоз и дистрибуција
пољопривредних машина и резервних делова.
У оквиру поддивизије MK Meat послује Carnex d.o.o. Врбас. Ова дивизија се бави
производњом сточне хране, фармама свиња и производњом меса;
2

2.
3.
4.
5.

У оквиру поддивизије MK Sugar послује друштво Sunoko d.o.o. Нови Сад у оквиру кога
се налазе три производна центра: Sunoko Врбас, Sunoko Ковачица и Sunoko Пећинци.
Друштво Sunoko је највећи произвођач шећера у Републици Србији ;
MK Tourism. У саставу ове дивизије налази се 14 хотела у Србији, Словенији,
Хрватској, Црној Гори, аеродром Порторож у Словенији и голф терен у Савудрији у
Истри;
MK Finance. У оквиру ове дивизије послују: AIK Banka a.d. Beograd, Србија, Gorenjska
Banka d.d., Словенија и Brokersko-Dilersko Društvо M&V Investments a.d. Beograd;
MK Energy. У оквиру ове дивизије послују два друштва: Mk Fintel Wind a.d. Београд и
МК Biogas d.o.o. Нови Сад.
MK Support. У саставу ове дивизије послују следећа друштва: MK IT Business Solutions
d.o.o., Beo Real Estate d.o.o., KMD Security d.o.o., Beogradelektro d.o.o. и Pobeda Zara a.d.

Сва привредна друштва која су под контролом физичког лица Миодрага Костића, у смислу
члана 5. Закона, третирају се као један учесник на тржишту.
Подносилац пријаве је навео да је МК група на светском тржишту у 2018. години
остварила укупан приход од [...] евра, а у Републици Србији [...] евра.
Учесник у концентрацији, привредно друштво Victoria Group a.d. Beograd, са седиштем на
адреси Булевар Михајла Пупина 115б, Београд, Република Србија матични број 17364723,
(у даљем тексту: циљно друштво или Victoria група) је основано 8. новембра 2001. године,
чија је претежна делатност неспецијализована трговина на велико. Према подацима
Централног регистра хартија од вредности Републике Србије на дан 8. новембар 2019.
године, физичко лице Милија Бабовић поседује 45,09172% од укупне емисије акција
Victoria групе, привредно друштво Аpsara Limited са седиштем на адреси Aitolon,4A, Block
A, Flat/Office 001, 1101, Никозија, Република Кипар, матични број HE 288774 поседује
32,36243% акција, док 22,54586% акција од укупне емисије представљају сопствене акције
Victoria групе.
Основна делатност Victoria групе и њених зависних друштава је прерада сојиног и
сунцокретовог зрна којом се добија низ пуномасних и обезмашћених производа у облику
брашна, гризева и текстурираних форми, сојино уље, сунцокретово уље, сојина и
сунцокретова сачма и лецитин као и концентрати од соје. Посебан сегмент пословних
активности Victoria групе представља продаја вештачких ђубрива, семена и пестицида,
пружање услуга у пољопривредној производњи и контроли квалитета, производња готове
хране за узгој животиња, производња фармацеутских препарата у ветерини, промет на
велико и мало, откуп пољопривредних производа и пружање лучких услуга. Victoria група
преко својих 300 коопераната, посредно сарађује са преко 40.000 пољопривредних
произвођача, обезбеђујући им репроматеријал (минерална ђубрива, семена највећих
домаћих и страних семених кућа и пестициде за превенцију и сузбијање болести,
штеточина и корова). На дан 31. децембра 2018. године Victoria групе је имала 1.329
запослена радника.
Према наводима у пријави, у саставу Victoria групе послују следећа зависна друштва:
1. Sojaprotein a.d. Bečej, са седиштем на адреси Индустријска 1, Бечеј, матични број
08114072, претежна делатност: производња уља и масти. Стварна делатност овог
друштва је прерада соје и производња протеинских и уљарских производа од соје
намењених за људску и животињску употребу, и то: сојиних протеинских концентрата,
брашна, гризева, текстурата, сировог уља, лецитина, сојине сачме;
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2. Victoriaoil a.d. Šid, са седиштем на адреси Бранка Ерића 2, Шид, матични број
08140391, претежна делатност: производња уља и масти. Стварна делатност овог
друштва је прерада сунцокрета, уљане репице и соје и производња сирових,
рафинисаних уља, флашираног јестивог уља и протеинске сачме;
3. Victoria Logistic d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Хајдук Вељкова 11, Нови Сад,
матични број 20105097, претежна делатност: складиштење. Стварна делатност овог
друштва је откуп уљарица (соја, сунцокрет и уљана репица), које продаје својим
повезаним друштвима Victoriaoil a.d. Šid и Sojaprotein a.d. Bečej. Подносилац пријаве је
навео да поред откупа уљарица, друштво Victoria Logistic d.o.o. Novi Sad врши
складиштење у сопственим и закупљеним силосима како би испоручила уљарице у
захтеваном квалитету и количинама које су потребне фабрикама које послују у саставу
Victoria групе. Victoria Logistic d.o.o. Novi Sad нема сопствена транспортна средства већ
искључиво ангажује трећа лица, за сопствене потребе или потребе фабрика Victoria
групе. Поред наведених активности, у периоду од 2016. до 2018. године, ово друштво је
вршило предфинансирање пољопривредне производње са циљем да се
пољопривредним произвођачима обезбеди репроматеријал, односно минерална
ђубрива, семе и пестициди. Такође, у претходном периоду ово друштво је откупљивало
пшеницу и кукуруз за обављање трговачке делатности према трећим лицима;
4. VZS Stočna Hrana d.o.o. Subotica, са седиштем на адреси Београдски пут 123, Суботица,
матични број 21531634, претежна делатност: производња готове хране за домаће
животиње. Подносилац пријаве је навео да је дана 13. новембра 2019. године извршена
статусна промена издвајање са оснивањем акционарског друштва Veterinarski zavod
Subotica a.d. Subotica матични број 08048908 (које је било под контролом Victoria
групе), као друштва дељеника и оснивање новог друштва VZS Stočna Hrana d.o.o.
Subotica као друштво стицаоца. Наведеним решењем, друштво Veterinarski zavod
Subotica a.d. Subotica наставља да обавља претежну делатност производња
фармацеутских препарата, под пуним пословним именом Veterinarski zavod Subotica
a.d. Друштво Veterinarski zavod Subotica a.d. Subotica је дана 14. новембра 2019.
продато и више није зависно друштвоVictoria групе, те није учесник у предметној
концентрацији;
5. SP Laboratorija a.d. Bečej, са седиштем на адреси Индустријска 3, Бечеј, матични број
20074795, претежна делатност: техничко испитивање и анализе. У саставу овог
друштва је акредитована лабораторија за испитивање квалитета и безбедности хране за
људе и животиње, за испитивање воде, здравствене исправности предмета опште
употребе и испитивање земљишта;
6. Luka-Bačka Palanka d.o.o., са седиштем на адреси Индустријска 35, Бачка Паланка,
матични број 08760233, претежна делатност: манипулација теретом. Стварна делатност
овог друштва је пружање лучких услуга, које обухвата: претовар, коришћење
инфраструктурних објеката, складиштење и паковање, као и складиштење минералних
ђубрива;
7. Victoria Starch d.o.o. Zrenjanin, са седиштем на адреси Петра Драпшина 1, матични број
20629274, претежна делатност: производња скроба и скробних производа. Стварна
делатност овог друштва је издавање складишног простора повезаном учеснику на
тржишту, друштву Victoria Logistic d.o.o. Novi Sad. У 2016. и 2017. години, ово
друштво је обављало делатност производње пелета од жетвених остатака. Подносилац
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пријаве је навео да је наведена активност обустављена 2018. године и даље није
покретана;
8. Victoria Phosphate d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 115б,
Београд, матични број 20429275, претежна делатност: инжињерске делатности и
техничко саветовање. Подносилац пријаве је навео да ово друштво не обавља
делатност. Пројекат експлоатације руде фосфата је обустављен због недостатка
средстава за даљи развој пројекта од 2017. године, а пословне активности не обавља од
2014. године;
9. Fertil d.o.o. Bačka Palanka, са седиштем на адреси Индустријска 35, Бачка Паланка,
матични број 20104155, претежна делатност: производња вештачких ђубрива и азотних
једињења. Према наводима у пријави, ово друштво је у поступку брисања пред АПР-ом
од 25.11.2019. године спровођењем статусне промене припајања друштву Victoria
група. Ово друштво не обавља делатност производње минералног азотног ђубрива од
краја 2015. године због непрофитабилности. Од краја 2015. године, ово друштво
обавља активности издавања у закуп складишног простора повезаним друштвима
Victoria Logistic d.o.o. Novi Sad и Luka-Bačka Palanka d.o.o.;
10. Activex d.o.o. Subotica, са седиштем на адреси Београдски пут 123, Суботица, матични
број 20287152, претежна делатност: трговина на велико осталом храном, укључујући
рибу, љускаре и мекушце. У пријави је наведено да ово друштво не послује од 2012.
године због неликвидности;
11. Živinarstvo promet d.o.o. Subotica, са седиштем на адреси Београдски пут 123, Суботица,
матични број 20384212, претежна делатност: производња месних прерађевина. У
пријави је наведено да ово друштво не послује од 2013. године због неликвидности;
12. Agrofamily d.o.o. Bačko Petrovo Selo, са седиштем на адреси Др. Имреа Киша 68, Бачко
Петрово Село, матични број 20945176, претежна делатност: гајење жита (осим
пиринча), легуминозе и уљарица. У пријави је наведено да је ово друштво у блокади је
од 22. новембра 2016. и не обавља делатност због високих финансијских обавеза.
Подносилац пријаве је навео да је Victoria група у периоду од 2016. до 2018. године
остварила лоше финансијске резултате, као резултат високог нивоа дуга и недовољне
профитабилности, што је довело до гомилања губитака. Према подацима из ревидираног
консолидованог финансијског извештаја за 2018. годину, Victoria група је исказала губитак
изнад висине капитала у износу од 6,89 милијарди динара (56,3 милиона евра), док је у
2017. години губитак изнад висине капитала износио 693,52 милиона динара (5,85 милиона
евра). Кумулативни нето губитак у периоду од 2016. до 2018 године износио је око 16
милијарди динара, док је кумулативни пословни резултат у истом период такође био
негативан и износио је око 860 милиона динара.
Према наводима у пријави, Victoria група је на светском тржишту у 2018. години
остварила укупан приход од [...] евра, а у Републици Србији [...] евра.

Опис концентрације и aкт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављенo Писмо о намерама, које је закључено 21.
октобра 2019. године, између привредног друштва MK Group d.o.o. Beograd, физичког лица
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Милије Бабовића, привредног друштва Аpsara Limited и привредног друштва Victoria
Group a.d. Beograd (у даљем тексту: стране). У Писму о намерама је наведено да су стране
исказале озбиљну намеру да спроведу трансакцију, на основу које ће привредно друштво
MK Group d.o.o. Beograd стећи 67% акција привредног друштва Victoria Group a.d. Beograd,
и сходно томе, појединачну контролу над привредним друштвом Victoria Group a.d.
Beograd, при чему ће [...].
Комисија је имала у виду да су у првој половини 2018. године, склопљени уговори о
уступању потраживања између дотадашњих зајмодаваца Victoria групе, као уступилаца и
МК групе, као пријемника, чиме је МК група преузела сва потраживања зајмодаваца,
(укључујући и сва споредна права) према зајмопримцима, односно чланицама Victoria
групе под истим условима које су имали дотадашњи зајмодавци. Трансакција је
спроведена у току јула 2018. године, док је Victoria група обавештење о затварању
трансакције добила дана 1. августа 2018. године и на основу тога је извршила прекњижење
у аналитичкој евиденцији обавеза са уступилаца потраживања на МК групу као
пријемника, односно новог повериоца.
У изјашњењу на питање Комисије из налога за допуну пријаве од 22. новембра 2019.
године, да ли је МК група већ стекла контролу над Victoria групом по основу потраживања
или средстава за обезбеђење потраживања или по било ком другом основу, подносилац
пријаве је навео следеће: „МК група је ступила на место кредитора-зајмодаваца са истим
правима и обавезама које су до тада они имали што је посебно наведено са аспекта „going
concern“ принципа, односно где се објашњава да на тај начин није угрожен опстанак
предузећа, већ је обезбеђена способност континуираног наставка пословања. МК група
нема никаква управљачка права, нити контролу над Victoria групом, већ има функцију
новог зајмодавца са истим правима и обавезама које су имале пословне банке које су биле
кредитори - зајмодавци до момента преузимања потраживања. Пословне банке су имале
средства обезбеђења по основу датих зајмова што представља уобичајену банкарску
праксу, али никада нису управљале пословањем Victoria групе, а како је МК група
преузела потраживања, преузела је и сва споредна права, па самим тим и средства
обезбеђења која су била дата пословним банкама. Након преузимања потраживања од
стране МК групе није дошло до промене менаџмента компанија у саставу Victoria групе,
нити је било промена менаџмента у последње две године. Све остале пословне активности
представљају наставак пословне сарадње у смислу набавке уљарица за прераду у
фабрикама као што је вршено и у ранијем периоду. МК група је добављач уљарица
последњих осам година и у истом статусу добављача сировина за прераду у фабрикама је
остала и након преузимања потраживања. Додатно, напомињемо да је Victoria група
обезбедила потребне количине сировина за прераду у својим кључним фабрикама
(Sojaprotein и Victoriaoil) у 2019. години чиме није угрожен принцип „going concern" као
начело сталности пословања. Према томе, МК Група није стекла било какву контролу над
Victoria групом, у смислу члана 5. Закона, што је у складу са мишљењем Комисије, бр. 6/001-542/2018-4, од 2. августа 2018. године.“

Услови за подношењe 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. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске
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извештаје учесника у концентрацији. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63.
став 2. 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.
Подносилац пријаве је за потребе предметне концентрације предложио да се као
релевантна тржишта производа дефинишу следећа тржишта: трговина на велико семеном,
трговина на велико минералним ђубривима и трговина на велико средствима за заштиту
биља. Образлажући свој предлог дефиниције релеватних тржишта производа, подносилац
пријаве је навео да се учесници у концентрацији преклапају на наведеним тржиштима.
Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од
делатности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, Комисија је у овом
случају, дефинисала следећих 17 релевантних тржишта производа:
1. тржиште производње и трговине на велико производима од соје који се користе у
људској исхрани;
2. тржиште производње и трговине на велико производима од соје који се користе у
исхрани животиња;
3. тржиште производње и трговине на велико сировим сунцокретовим уљем;
4. тржиште производње и трговине на велико рафинисаним јестивим сунцокретовим
уљем;
5. тржиште производње и трговине на велико производима који се добијају при
екстракцији сунцoкретовог зрна;
6. тржиште производње и трговине на велико уљаном репицом;
7. тржиште трговине на велико семеном соје;
8. тржиште трговине на велико семеном уљане репице;
9. тржиште трговине на велико семеном пшенице;
10. тржиште трговине на велико семеном сунцокрета;
11. тржиште трговине на велико семеном кукуруза;
12. тржиште трговине на велико минералним ђубривима;
13. тржиште трговине на велико средствима за заштиту биља;
14. тржиште производње сточне хране;
15. тржиште пружања услуга лабораторијских испитивања хране за људе, хране за
животиње, средстава за заштиту биља, воде, фармацеутских производа;
16. тржиште пружања услуга складиштења;
17. тржиште пружања лучких услуга.
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Подносилац пријаве је доставио податке Victoria групе у којој су наведене количине и
вредност произведених производа на тржишту производње енергетског пелета од биомасе
за 2016. и 2017. годину. Међутим, према наводима у пријави производња је обустављена
2018. године и даље није покретана. У пријави је наведено да МК група није присутна на
овом тржишту. Комисија је констатовала да се ово тржиште не може сматрати
релевантним за оцену предметне концентрације. Такође, Комисија је констатовала да се
тржиште транспортних услуга не може сматрати релевантним за оцену предметне
концентрације, с обзиром да је у пријави наведено да учесници у концентрацији за
сопствене потребе ангажују трећа лица која се баве логистиком и транспортом.
Подносилац пријаве је предложио да се релевантно географско тржиште дефинише на
глобалном нивоу или најмање европском нивоу. Комисија је у складу са својом
надлежношћу, релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике
Србије за свако од наведених релевантних тржишта производа.

Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је користила податке које је
доставио подносилац пријаве за период од 2016. до 2018. године, за свако од дефинисаних
релевантних тржишта производа у Републици Србији.
1. Подносилац пријаве је навео да су на тржишту производње и трговине на велико
производима од соје који се користе у људској исхрани, присутна два произвођача
друштво Sojaprotein a.d. Bečej, које послује у саставу Victoria групе и Bankom група,
као и увозници, односно трговци на велико. У 2016. години Victoria група је продала
[...] тона, чија је вредност продаје износила [...] динара, док је у 2018. години продала
[...] тона чија је вредност продаје износила [...] динара. Приходи од продаје Victoria
групе у 2018. години су порасли за /0-5/%, у односу на 2016. годину док је количина
продатих производа порасла за /0-5/%. Подносилац пријаве је навео да не располаже са
подацима о продатим количинама и вредностима продаје за конкуренте, али је
проценио да тржишно учешће Victoria групе у 2018. години не прелази /30-40/% на
посматраном релевантном тржишту производа. Према производним капацитетима за
прераду сојиног зрна који се користи у људској исхрани, удео Victoria групе у 2018.
години је износио /40-50/%, док је тржишни удео Bankom групе износио /30-40/%. У
пријави је наведено да МК група није присутна на овом тржишту.
С обзиром да подносилац пријаве није активан на тржишту производње и трговине на
велико производима од соје који се користе у људској исхрани на територији
Републике Србије, Комисија је закључила да предметном трансакцијом не долази до
хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији. Након спровођења
концентрације, подносилац пријаве ће преузети постојећи тржишни удео циљног
друштва, који према процени подносиоца пријаве за 2018. годину не прелази /30-40/%.
2. Подносилац пријаве је проценио да је на тржишту производње и трговине на велико
производима од соје који се користе у исхрани животиња, у 2018. години у Републици
Србији продато укупно [...] тона, што је за [...] тона мање у поређењу са 2016. годином,
односно, пад продаје је износио /0-5/%. У 2016. години Victoria група је продала [...]
тона, чија је вредност продаје износила [...] динара, док је у 2018. години продала [...]
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тону чија је вредност продаје износила [...] динара. Приходи од продаје Victoria групе у
2018. години су опали за /10-20/%, у односу на 2016. годину, док је количина продатих
производа опала за /10-20/%. Подносилац пријаве је проценио да је тржишно учешће,
према оствареној количини продатих производа у 2018. години износило /20-30/%, што
је за [...] процентних поена мање у односу на 2016. годину. Као највеће конкуренте у
2018. години, подносилац пријаве је навео следећа привредна друштва, са тржишним
учешћима према количини продатих производа: Dijamant (/5-10/%), Vital (/5-10/%),
Hrana Produkt (/5-10/%), Bankom група (/5-10/%), Sunce (/0-5/%), Patent (/0-5/%) и другe.
Према производним капацитетима за прераду сојиног зрна који се користи у исхрани
животиња, тржишни удео у 2018. години Victoria групе је износио /40-50/%, док је
тржишни удео друштва Vital износио /5-10/%, друштва Dijamant /5-10/%, друштва
Hrana Produkt /5-10/%, Bankom групе /0-5/%, док су остали конкуренти имали знатно
мање тржишне уделе. Према овим подацима, вредност Херфиндал Хиршмановог
индекса (у даљем тексту: HHI индекс) у 2018. години износила је 1.128 поена. У
пријави је наведено да МК група није присутна на овом тржишту.
С обзиром да подносилац пријаве није активан на тржишту производње и трговине на
велико производима од соје који се користе у исхрани животиња на територији
Републике Србије, Комисија је закључила да предметном трансакцијом не долази до
хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији. Након спровођења
концентрације, подносилац пријаве ће преузети постојећи тржишни удео циљног
друштва, који је према процени подносиоца пријаве на основу количине продатих
производа за 2018. годину, износио /20-30/%.
3. Подносилац пријаве је проценио да је на тржишту производње и трговине на велико
сировим сунцокретовим уљем, друштво Victoriaoil, које је чланица Victoria групе у
2016. години продало [...] тона, чија је вредност продаје износила [...] динара, док је у
2018. години продала [...] тона чија је вредност продаје износила [...] динара. Приходи
од продаје Victoria групе у 2018. години су порасли за /10-20/%, у односу на 2016.
годину док је количина продатих производа порасла за /10-20/%. Подносилац пријаве је
навео да не располаже са подацима о продатим количинама и вредностима продаје за
конкуренте, али је проценио да тржишно учешће Victoria групе у 2018. години не
прелази /30-40/% на посматраном релевантном тржишту производа. У пријави је
наведено да МК група није присутна на овом тржишту.
С обзиром да подносилац пријаве није активан на тржишту производње и трговине на
велико сировим сунцокретовим уљем на територији Републике Србије, Комисија је
закључила да предметном трансакцијом не долази до хоризонталног преклапања
активности учесника у концентрацији. Након спровођења концентрације, подносилац
пријаве ће преузети постојећи тржишни удео циљног друштва, који према процени
подносиоца пријаве за 2018. годину не прелази /30-40/%.
4. Подносилац пријаве је проценио да је на тржишту производње и трговине на велико
рафинисаним јестивим сунцокретовим уљем у 2018. години у Републици Србији
продато укупно [...] тоне, што је за [...] тона више у поређењу са 2016. годином.
Међутим, у 2018. години, када је вредност продаје на тржишту Републике Србије
износила [...] динара, остварен је пад вредности продаје за /10-20/%, у поређењу са
2016. годином када је вредност продаје износила [...] динара. У 2016. години друштво
Victoriaoil, које је чланица Victoria групе је продало [...] тона, чија је вредност продаје
износила [...] динара, док је у 2018. години продала [...] тона чија је вредност продаје
износила [...] динара. Приходи од продаје Victoria групе у 2018. години су опали за /109

20/%, у односу на 2016. годину, док је количина продатих производа порасла за /0-5/%.
Подносилац пријаве је проценио да је тржишно учешће у 2018. години, према
оствареној количини продатих производа износило /30-40/%, што је за [...] процентних
поена мање у односу на 2016. годину, док је према приходима од продаје у 2018.
години, тржишно учешће износило /30-40/%, и за [...] процентних поена је више у
односу на 2016. годину. Највише тржишно учешће од /40-50/%, друштво Victoriaoil је
имало у 2017. години. Као највеће конкуренте, подносилац пријаве је навео следећа
привредна друштва, са тржишним учешћима према количини продатих производа, у
2018. години: Dijamant (/30-40/%), Banat (/10-20/%), Vital (/5-10/%), Sunce (/0-5/%), King
komerc-увозник (/0-5/%), и трговци увозници /0-5/%. Према овим подацима, вредност
HHI индекса у 2018. години износила је 3.120 поена. У пријави је наведено да МК
група није присутна на овом тржишту.
С обзиром да подносилац пријаве није активан на тржишту производње и трговине на
велико рафинисаним јестивим сунцокретовим уљем на територији Републике Србије,
Комисија је закључила да предметном трансакцијом не долази до хоризонталног
преклапања активности учесника у концентрацији. Након спровођења концентрације,
подносилац пријаве ће преузети постојећи тржишни удео циљног друштва, који је
према процени подносиоца пријаве за 2018. годину, а на основу количине продатих
производа износио /30-40/% , односно /30-40/% на основу вредности прихода од
продаје.
5. Подносилац пријаве је проценио да је на тржишту производње и трговине на велико
производима који се добијају при екстракцији сунцoкретовог зрна у 2018. години у
Републици Србији продато укупно [...] тона, што је за [...] тона више у поређењу са
2016. годином. Међутим, у 2018. години, када је вредност продаје на тржишту
Републике Србије износила [...] динара, остварен је пад вредности продаје за /0-5/% у
поређењу са 2016. годином када је вредност продаје износила [...] динара. У 2016.
години Victoria група је продала [...] тона, чија је вредност продаје износила [...]
динара, док је у 2018. години продала [...] тона чија је вредност продаје износила [...]
динара. Приходи од продаје Victoria групе у 2018. години су опали за /20-30/%, у
односу на 2016. годину, док је количина продатих производа опала за /10-20/%.
Подносилац пријаве је проценио да је тржишно учешће у 2018. години, према
оствареној количини продатих производа износило /30-40/%, што је за [...] процентних
поена мање у односу на 2016. годину, док је према приходима од продаје тржишно
учешће у 2018. години износило /40-50/%, и за [...] процентних поена је мање у односу
на 2016. годину. Као највеће конкуренте, подносилац пријаве је навео следећа
привредна друштва, са тржишним учешћима према количини продатих производа, у
2018. години: Dijamant (/10-20/%), Banat (/10-20/%), Vital (/10-20/%), Sunce (/10-20/%).
Према овим подацима, вредност HHI индекса у 2018. години износила је 2.477 поена. У
пријави је наведено да МК група није присутна на овом тржишту.
С обзиром да подносилац пријаве није активан на тржишту производње и трговине на
велико производима који се добијају при екстракцији сунцoкретовог зрна на
територији Републике Србије, Комисија је закључила да предметном трансакцијом не
долази до хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији. Након
спровођења концентрације, подносилац пријаве ће преузети постојећи тржишни удео
циљног друштва, који је према процени подносиоца пријаве за 2018. годину, а на
основу количине продатих производа износио /30-40/%, односно /40-50/% према
вредности продаје.
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6. Подносилац пријаве је проценио да је на тржишту производње и трговине на велико
уљаном репицом у 2018. години у Републици Србији продато је укупно [...] тоне, што је
за [...] тона више у поређењу са 2016. годином. Подносилац пријаве није располагао
подацима о вредностима продаје за ово тржиште. Друштво МК Agrar које послује у
саставу МК групе је у 2018. години произвело [...] тону, што је за [...] тона више у
односу на 2016. годину, односно за /50-60/%. Тржишно учешће МК групе је у 2018.
години износило /0-5/%, што је за [...] процентних поена мање у поређењу са 2016.
годином. Друштво Victoria Logistic, које је под контролом Victoria групе је у 2018.
години продала [...] тона, док је у 2016. години продала свега [...] тоне. Тржишно
учешће Victoria групе је у 2018. години износило /0-5/%. Након спровођења
концентрације, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији, према
подацима за 2018. годину, а на основу продате количине, износило би /0-5/%. Као
највеће конкуренте подносилац пријаве је навео следећа друштва: Totpal, Almex, Delta,
Sava Kovačević.
С обзиром да су подносилац пријаве и циљно друштво активни на дефинисаном
релевантном тржишту производа на територији Републике Србије, Комисија је
закључила да предметном трансакцијом долази до хоризонталног преклапања
активности учесника у концентрацији. На основу података које је доставио подносилац
пријаве, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији према критеријуму
продате количине у 2018. години у Републици Србији, износило би /0-5/%.
7. Подносилац пријаве је проценио да је на тржишту трговине на велико семеном соје у
2018. години у Републици Србији продато је укупно [...] тона, што је за [...] тона мање у
поређењу са 2016. годином. Подносилац пријаве није располагао подацима о
вредностима продаје за ово тржиште. МК група је у 2018. години продала [...] тона, што
је за [...] тона више у поређењу са 2016. годином, односно продаја је порасла за /4050/%. Тржишно учешће МК групе је у 2018. години износило /5-10/%, што је за [...]
процентних поена више у поређењу са 2016. годином. Друштво Victoria Logistic, које је
под контролом Victoria групе је у 2018. години продало [...] тона, док је у 2016. години
продала [...] тоне. Тржишно учешће Victoria групе је у 2018. години износило /10-20/%,
што је за [...] процентних поена мање у поређењу са 2016. годином. Након спровођења
концентрације, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији, према
подацима за 2018. годину, на основу продате количине, износило би /20-30/%. Као
највеће конкуренте подносилац пријаве је навео друштва BSP и Delta. У пријави је
наведено да се друштво Victoria Logistic више не бави дистрибуцијом било ког семена,
као ни једна чланица Victoria групе, те да је последња продајна сезона била 2019.
година.
С обзиром да су подносилац пријаве и циљно друштво активни на дефинисаном
релевантном тржишту производа на територији Републике Србије, Комисија је
закључила да предметном трансакцијом долази до хоризонталног преклапања
активности учесника у концентрацији. На основу података које је доставио подносилац
пријаве, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији према критеријуму
продате количине у 2018. години у Републици Србији, износило би /20-30/%.
8. Подносилац пријаве је проценио да је на тржишту трговине на велико семеном уљане
репице у 2018. години у Републици Србији продато укупно [...] сетвених јединица
(једна сетвена јединица се састоји од око милиона зрна), што је за [...] сетвених
јединица мање у поређењу са 2016. годином. Подносилац пријаве није располагао
подацима о вредностима продаје за ово тржиште. МК група је у 2018. години продала
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[...] сетвених јединица, што је за [...] сетвених јединица више у поређењу са 2016.
годином, односно раст продаје је износио [...]. Тржишно учешће МК групе је у 2018.
години износило /30-40/%, што је за [...] процентних поена више у поређењу са 2016.
годином. Друштво Victoria Logistic, које је послује у саставу Victoria групе је у 2018.
години продала [...] сетвених јединица, док је у 2016. години продало [...] сетвених
јединица. Тржишно учешће Victoria групе је у 2018. години износило /0-5/%, што је за
[...] процентних поена мање у поређењу са 2016. годином. Након спровођења
концентрације, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији, према
подацима за 2018. годину, а на основу продате количине, износило би /30-40/%. Као
највеће конкуренте подносилац пријаве је навео следећа друштва: Savacoop, Delta,
Syngenta, Agromarket, LG. У пријави је наведено да се друштво Victoria Logistic више
не бави дистрибуцијом било ког семена, као ни једна чланица Victoria групе, те да је
последња продајна сезона била 2019. година.
С обзиром да су подносилац пријаве и циљно друштво активни на дефинисаном
релевантном тржишту производа на територији Републике Србије, Комисија је
закључила да предметном трансакцијом долази до хоризонталног преклапања
активности учесника у концентрацији. На основу података које је доставио подносилац
пријаве, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији према критеријуму
продате количине у 2018. години у Републици Србији, износило би /30-40/%.
9. Подносилац пријаве је проценио да је на тржишту трговине на велико семеном
пшенице у 2018. години у Републици Србији продато је укупно [...] тона, што је за [...]
тона мање у поређењу са 2016. годином. Подносилац пријаве није располагао подацима
о вредностима продаје за ово тржиште. МК група је у 2018. години продала [...] тона,
што је за [...] тона мање у поређењу са 2016. годином, односно пад продаје је износио
/0-5/%. Тржишно учешће МК групе је у 2018. години износило /10-20/%, што је за [...]
процентних поена мање у поређењу са 2016. годином. Victoria група (Victoria Logistic)
је у 2018. години продала [...] тона, док је у 2016. години продала [...] тона, што
представља пад продаје од /80-90/%. Тржишно учешће Victoria групе је у 2018. години
износило /0-5/%, што је за [...] процентних поена мање у поређењу са 2016. годином.
Након спровођења концентрације, заједничко тржишно учешће учесника у
концентрацији на основу продате количине, према подацима за 2018. годину, износило
би /10-20/%. Као највеће конкуренте подносилац пријаве је навео следећа друштва:
BSP, Savacoop,Agromarket, RWA, PIK Moravica, Galenika Fitofarmacija, Axereal. У
пријави је наведено да се друштво Victoria Logistic више не бави дистрибуцијом било
ког семена, као ни једна чланица Victoria групе, те да је последња продајна сезона била
2019. година.
С обзиром да су подносилац пријаве и циљно друштво активни на дефинисаном
релевантном тржишту производа на територији Републике Србије, Комисија је
закључила да предметном трансакцијом долази до хоризонталног преклапања
активности учесника у концентрацији. На основу података које је доставио подносилац
пријаве, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији према критеријуму
продате количине, у 2018. години у Републици Србији, износило би /10-20/%.
10. Подносилац пријаве је проценио да је на тржишту трговине на велико семеном
сунцокрета у 2018. години у Републици Србији продато је укупно [...] сетвених
јединица (једна сетвена јединица се састоји од око 150 хиљада зрна), што је за [...]
сетвених јединица мање у поређењу са 2016. годином. Подносилац пријаве није
располагао подацима о вредностима продаје за ово тржиште. МК група је у 2018.
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години продала [...] сетвених јединица, што је за [...] сетвену јединицу мање у поређењу
са 2016. годином, односно пад продаје је износио /60-70/%. Тржишно учешће МК групе
је у 2018. години износило /10-20/%, што је за [...] процентних поена мање у поређењу
са 2016. годином. Victoria група (Victoria Logistic) је у 2018. години продала [...]
сетвених јединица, док је у 2016. години продала [...] сетвених јединица. Тржишно
учешће Victoria групе је у 2018. години износило /10-20/%, што је за [...] процентних
поена мање у поређењу са 2016. годином. Након спровођења концентрације, заједничко
тржишно учешће учесника у концентрацији, према подацима за 2018. годину, на
основу продате количине, износило би /30-40/%. Као највеће конкуренте подносилац
пријаве је навео следећа друштва: Delta, Savacoop, Agromarket, LG, KWS. У пријави је
наведено да се друштво Victoria Logistic више не бави дистрибуцијом било ког семена,
као ни једна чланица Victoria групе, те да је последња продајна сезона била 2019.
година.
С обзиром да су подносилац пријаве и циљно друштво активни на дефинисаном
релевантном тржишту производа на територији Републике Србије, Комисија је
закључила да предметном трансакцијом долази до хоризонталног преклапања
активности учесника у концентрацији. На основу података које је доставио подносилац
пријаве, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији у 2018. години у
Републици Србији, износило би /30-40/%, према критеријуму продате количине.
11. Подносилац пријаве је проценио да је на тржишту трговине на велико семеном
кукуруза у 2018. години у Републици Србији продато је укупно [...] сетвених јединица
(једна сетвена јединица се састоји од око 25 хиљада зрна), што је за [...] сетвених
јединица мање у поређењу са 2016. годином. Подносилац пријаве није располагао
подацима о вредностима продаје за ово тржиште. МК група је у 2018. години продала
[...] сетвених јединица, док је у 2016. години, продала идентичну количину семена
кукуруза. Тржишно учешће МК групе је у 2018. години износило /0-5/%, што је за [...]
процентних поена мање у поређењу са 2016. годином. Victoria група (Victoria Logistic)
је у 2018. години продала [...] сетвених јединица, док је у 2016. години продала [...]
сетвених јединица, односно пад продаје је износио /50-60/%. Тржишно учешће Victoria
групе је у 2018. години износило /0-5/%, што је за [...] процентних поена мање у
поређењу са 2016. годином. Након спровођења концентрације, заједничко тржишно
учешће учесника у концентрацији, према подацима за 2018. годину, на основу продате
количине, износило би /5-10/%. Као највеће конкуренте подносилац пријаве је навео
следећа друштва: Savacoop, Delta, Agromarket, Agrimax. У пријави је наведено да се
друштво Victoria Logistic више не бави дистрибуцијом било ког семена, као ни једна
чланица Victoria групе, те да је последња продајна сезона била 2019. година.
С обзиром да су подносилац пријаве и циљно друштво активни на дефинисаном
релевантном тржишту производа на територији Републике Србије, Комисија је
закључила да предметном трансакцијом долази до хоризонталног преклапања
активности учесника у концентрацији. На основу података које је доставио подносилац
пријаве, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији у 2018. години у
Републици Србији, износило би /5-10/%, према критеријуму продате количине.
12. Подносилац пријаве је проценио да је на тржишту трговине на велико минералним
ђубривима у Републици Србији вредност продатих производа у 2018. години износила
[...] евра, што представља раст од /20-30/% у односу на 2016. годину, када је вредност
продаје износила [...] евра. На овом тржишту МК група је остварила приход од продаје
у 2018. години у износу од [...] евра, док је у 2016. години приход од продаје износио
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[...] евра, што значи да је дошло до пада вредности продаје за /10-20/%. Тржишно
учешће МК групе је у 2018. је години износило /10-20/%, и за [...] поена је смањено у
односу на 2016. годину, када је износило /20-30/%. Још већи пад продаје од /80-90/%
имала је Victoria група, чија су приходи од продаје у 2018. износили [...] евра, док су у
2016. години вредели [...] евра. Тржишно учешће Victoria групе се кретало у распону од
/10-20/%, колико је износило у 2016. години, док је у 2018. години опало на /0-5/%. Као
највеће конкуренте у 2018. години, подносилац пријаве је навео следећа друштва са
тржишним учешћима: Promist (/20-30/%), Elixir (/20-30/%), Konzul (/10-20/%), док су
остали конкуренти имали тржишно учешће од /10-20/%.
С обзиром да су подносилац пријаве и циљно друштво активни на дефинисаном
релевантном тржишту производа на територији Републике Србије, Комисија је
закључила да предметном трансакцијом долази до хоризонталног преклапања
активности учесника у концентрацији. На основу података које је доставио подносилац
пријаве, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији према приходима од
продаје у 2018. години у Републици Србији, износило би /20-30/%.
13. Подносилац пријаве је проценио да је на тржишту трговине на велико средствима за
заштиту биља у Републици Србији вредност продатих производа у 2018. години
износила [...] евра, што представља пад продаје од /20-30/% у односу на 2016. годину,
када је вредност продаје износила [...] евра. На овом тржишту МК група је остварила
приход од продаје у 2018. години у износу од [...] евра, док је у 2016. години приход од
продаје износио [...] евра, што значи да је дошло до пада вредности продаје за /20-30/%.
Тржишно учешће МК групе је повећано у 2018. години за [...] процентних поена када је
износило /10-20/%, док је у 2016. години оно било на нивоу од /10-20/%. Victoria група
је на овом тржишту, остварила приход од продаје у 2018. у износу од [...] евра, док је у
2016. години остварен приход од [...] евра. Тржишно учешће Victoria групе је у 2018.
години повећано за [...] процентних поена, када је износило /0-5/%, у односу на 2016.
години када је било на нивоу од /0-5/%. Као највеће конкуренте у 2018. години,
подносилац пријаве је навео следећа друштва са тржишним учешћима: Agromarket (/2030/%), Galenika Fitofarmacija (/10-20/%), Agrosava (/10-20/%), Delta agrar (/10-20/%) док
су остали конкуренти имали тржишно учешће од /20-30/%.
С обзиром да су подносилац пријаве и циљно друштво активни на дефинисаном
релевантном тржишту производа на територији Републике Србије, Комисија је
закључила да предметном трансакцијом долази до хоризонталног преклапања
активности учесника у концентрацији. На основу података које доставио подносилац
пријаве, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији према приходима од
продаје у 2018. години у Републици Србији, износило би /10-20/%.
14. Подносилац пријаве је проценио да је на тржишту производње сточне хране у 2018.
години у Републици Србији произведено укупно [...] тона, што је идентично
произведеној количини у 2016. години. Подносилац пријаве није располагао подацима
о вредностима произведених количина за ово тржиште. МК група је у 2018. години
произвела [...] тона, што је за [...] тону више у поређењу са 2016. годином. Тржишно
учешће МК групе је у 2018. години износило /0-5/%. Подносилац пријаве је навео да се
у оквиру МК групе, друштво Carnex профитни центар Фабрика Сточне Хране бави
производњом сточне хране за свиње, пре свега за потребе фарми које послују у систему
МК групе. У пријави је наведено да у 2018. години није било екстерне продаје (продаје
ван система МК групе), док је у 2016. години она учествовала са /0-5/% у укупно
произведеној количини. Victoria група је у 2018. години произвела [...] тона, док је у
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2016. години произведно [...] тона мање. Тржишно учешће Victoria групе је у 2018.
години износило /5-10/%, што је за [...] процентних поена више у поређењу са 2016.
годином. Након спровођења концентрације, заједничко тржишно учешће учесника у
концентрацији, према подацима за 2018. годину, на основу произведене количине,
износило би /5-10/%. Као највеће конкуренте подносилац пријаве је навео следећа
друштва: Gebi, Patent Co, Hrana produkt, De Heus, Sto posto Sanders, Jabuka, Sano,
Pantelić.
С обзиром да су подносилац пријаве и циљно друштво активни на дефинисаном
релевантном тржишту производа на територији Републике Србије, Комисија је
закључила да предметном трансакцијом долази до хоризонталног преклапања
активности учесника у концентрацији. На основу података које доставио подносилац
пријаве, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији, према произведној
количини, у 2018. години у Републици Србији, износило би /5-10/%.
15. Подносилац пријаве је навео да на тржишту пружања услуга лабораторијских
испитивања хране за људе, хране за животиње, средстава за заштиту биља, воде и
фармацеутских производа није присутан, а да је Victoria група присутна преко друштва
SP Laboratorija a.d. Bečej. У пријави је наведено да искоришћеност капацитета ове
лабораторије износи oko 95%. Подносилац пријаве је проценио да укупна вредност
пружених услуга у 2018. години на територији Републике Србије износила [...] динара,
те да се она није мењала у посматраном периоду од 2016. до 2018. године. Тржишно
учешће Victoria група је у посматраном периоду повећано за [...] процентних поена,
односно са /0-5/% у 2016. години, на /5-10/% у 2018. години. Вредност пружених услуга
у 2018. години износила је [...] динара. Као највеће конкуренте, подносилац пријаве је
навео следећа друштва: Jugoinspekt Beograd, Jugoinspekt Novi Sad, Rea Lab Beograd,
Institut za zaštitu na radu za zaštitu od požara, zaštitu životne sredine, projektovanje i
inžinjering Novi Sad, Anahem, Enološka Stanica Vršac, Centar za ispitivanje namirnica CIN
Beograd.
С обзиром да подносилац пријаве није активан на тржишту пружања услуга
лабораторијских испитивања хране за људе, хране за животиње, средстава за заштиту
биља, воде и фармацеутских производа на територији Републике Србије, Комисија је
закључила да предметном трансакцијом не долази до хоризонталног преклапања
активности учесника у концентрацији. Након спровођења концентрације, подносилац
пријаве ће преузети постојећи тржишни удео циљног друштва, који је према процени
подносиоца пријаве за 2018. годину, а на основу прихода од пружених услуга износио
/5-10/%.
16. Подносилац пријаве је према подацима Пољопривредног факултета у Новом Саду,
навео да складишни капацитети у Републици Србији износе [...] тона, од чега се /8090/% силоса налази у Војводини. Чланице МК групе (Agroglobe, Žito-Bačka, Granexport,
Agrium, Agrobesrest i Banatseme) располажу са [...] тона силоса, док Victoria група
располаже са [...] тона силоса, од чега је /60-70/% у власништву Victoria групе, а
остатак су силоси трећих лица који се закупљују. Тржишно учешће МК групе на
територији Републике Србије износи /5-10/%, а Victoria групе /5-10/%, односно
заједничко тржишно учесника у концентрацији износи /10-20/%. Приликом оцене
ефеката предметне концентрације, Комисија је имала у виду да се складишни
капацитети учесника у концентрацији налазе на територији Војводине. У случају када
би се релевантно географско тржиште дефинисало као територија Војводине,
заједничко тржишно учесника у концентрацији износило би /10-20/% (МК група /515

10/% и Victoria група /5-10/%). Као највеће конкуренте, подносилац пријаве је навео
следећа друштва: Dijamant, Delta, Gebi, Konzul и друге.
С обзиром да су подносилац пријаве и циљно друштво активни на дефинисаном
релевантном тржишту производа на територији Републике Србије, Комисија је
закључила да предметном трансакцијом долази до хоризонталног преклапања
активности учесника у концентрацији. На основу података које је доставио подносилац
пријаве, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији, у 2018. години у
Републици Србији, износило би /10-20/%.
17. Подносилац пријаве је навео да на тржишту пружања лучких услуга није присутан, а да
је Victoria група присутна преко друштва Luka-Bačka Palanka d.o.o. У пријави је
наведено да капацитет ове луке износи [...] ринфузне робе/дневно. Подносилац пријаве
је проценио да je укупна вредност пружених услуга у 2018. години на територији
Републике Србије износила [...] евра. Тржишно учешће Victoria група је у 2018. години
било на нивоу од /0-5/%, а вредност пружених услуга износила је [...] евра. Као највеће
конкуренте, односно луке које су територијално најближе луци у Бачкој Паланци,
подносилац пријаве је навео следеће луке: Лука Нови Сад, Лука Дунав Богојево, Лука
Апатин и Лука Беочин.
С обзиром да подносилац пријаве није активан на тржишту пружања лучких услуга на
територији Републике Србије, Комисија је закључила да предметном трансакцијом не
долази до хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији. Након
спровођења концентрације, подносилац пријаве ће преузети постојећи тржишни удео
циљног друштва, који је према процени подносиоца пријаве за 2018. годину, а на основу
прихода од пружених услуга износио /0-5/%.
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је утврдила да МК група у
Републици Србији послује, пре свега на узводним тржиштима производње сунцокретовог
уља и производа од соје, те је посебно анализирала вертикалнe ефекте предметне
концентрацијe. Чланица Victoria групe, друштво Victoria Logistic врши откуп
пољопривредних производа преко предузећа којима је пласиран репроматеријал, у циљу да
обезбеди несметани ток производње и основне сировине за производњу у фабрикама
Victoriaoil a.d. и Sojaprotein a.d., и осталим повезаним правним лицима, које врше прераду
соје, сунцокрета и уљане репице. Такође, ово друштво врши откуп сировина, које
производи или којима тргује и MК група (сунцокрет, соја и уљана репица). Због тога је
Комисија посебно анализирала тржиште откупа уљарица (соје,сунцокрета и уљане
репице).
Према подацима подносиоца пријаве, у 2018. години, у Републици Србији је откупљено
[...] тона соје, што представља раст од /10-20/% у односу на 2016. годину. Чланица Victoria
групe, друштво Victoria Logistic је у 2018. години откупило [...] тона соје, што представља
пад од /5-10/% у поређењу са 2016. годином. Учешће Victoria групe у укупној откупљеној
количини соје је у 2016. години износило /40-50/% да би у 2018. години било смањено за
[...] процентних поена и износило је /30-40/%. Ове процене су базиране за агро годину у
Републици Србији, док је за друштво Victoria Logistic наведен откуп за фискалну годину
која обухвата два рода. Учешће МК групе као добављача соје у 2016. било је на нивоу од
/5-10/% према количини, док је у 2018. години повећано за [...] процентних поена, и
износило је /20-30/%.
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Подносилац пријаве је навео да је у Републици Србији у 2018. години, откупљено [...] тона
сунцокрета, што представља раст од /0-5/% у односу на 2016. годину. Victoria група је у
2018. години откупила [...] тона, што представља пад од /0-5/% у поређењу са 2016.
годином. Учешће Victoria групe у укупној откупљеној количини сунцокрета је у 2016.
години износило /30-40/% да би у 2018. години било смањено за [...] процентни поен и
износило је /30-40/%. Ове процене су базиране за агро годину у Републици Србији, док је
за друштво Victoria Logistic наведен откуп за фискалну годину која обухвата два рода.
Учешће МК групе као добављача сунцокрета у 2016., према количини било је на нивоу од
/20-30/%, док је у 2018. години повећано за [...] процентних поена, и износило је /30-40/%.
Према подацима подносиоца пријаве, у 2016. години у Републици Србији је откупљено [...]
тона уљане репице, а тржишно учешће Victoria група износило је /40-50/%. Према истим
подацима, у 2018. години откупљено је [...] тона уљане репице, а тржишно учешће Victoria
група износило је /10-20/%. Подносилац пријаве је навео да у посматраном периоду од
2016. до 2018. године, МК група није била добављач уљане репице Victoria групе.
Приликом оцене вертикалних ефеката предметне концентрације, Комисија је имала у виду
да произвођачи који прерађују соју и сунцокрет, ове сировине набављају директно од
произвођача, од других откупљивача, и/или од произвођача који су истовремено и
откупљивачи. Произвођачи који прерађују соју и сунцокрет, ове сировине набављају
такође једни од других. Највећи откупљивачи су произвођачи који прерађују соју и
сунцокрет (Victoria група, Banat, Vital, Novo Sunce- Bimal, Bankom група), а од осталих
добављача сировина, који су такође откупљивачи, али нису произвођачи су: Delta Agrar,
MK група, Agrofinans, De Heus и други.
На основу претходног, Комисија је констатовала да на следећим дефинисаним
релевантним тржиштима производа, не долази до хоризонталних преклапања активности
учесника у концентрацији: тржишту производње и трговине на велико производима од
соје који се користе у људској исхрани, тржишту производње и трговине на велико
производима од соје који се користе у исхрани животиња, тржишту производње и
трговине на велико сировим сунцокретовим уљем, тржишту производње и трговине на
велико рафинисаним јестивим сунцокретовим уљем, тржишту производње и трговине на
велико производима који се добијају при екстракцији сунцoкретовог зрна, тржишту
пружања услуга лабораторијских испитивања хране за људе, хране за животиње,
средстава за заштиту биља, воде и фармацеутских производа, тржишту пружања лучких
услуга.
На основу података које је доставио подносилац пријаве, Комисија је закључила да
предметном концентрацијом долази до хоризонталног преклапања активности учесника у
концентрацији, на следећим тржиштима, а чије заједничко тржишно учешће не прелази
/30-40/% у 2018. години: тржишту производње и трговине на велико уљаном репицом,
тржишту трговине на велико семеном соје, тржишту трговине на велико семеном пшенице,
тржишту трговине на велико семеном кукуруза, тржишту трговине на велико минералним
ђубривима, тржишту трговине на велико средствима за заштиту биља, тржишту
производње сточне хране и тржишту пружања услуга складиштења. На тржишту трговине
на велико семеном уљане репице, долази до хоризонталног преклапања учесника на
тржишту, на коме би према подацима за 2018. годину, заједничко тржишно учешће према
подацима за 2018. годину износило /30-40/% (МК група /30-40/% и Victoria група /0-5/%),
док је на тржишту трговине на велико семеном сунцокрета заједничко тржишно учешће
према подацима за 2018. годину износило /30-40/%. Комисија је имала у виду наводе
подносиоца пријаве, према којим се друштво Victoria Logistic више не бави дистрибуцијом
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било ког семена, као ни једна чланица Victoria групе, те да је последња продајна сезона
била 2019. година.
На тржишту откупа уљарица, конкретно на тржишту откупа соје, а према подацима које је
доставио подносилац пријаве, тржишно учешће Victoria групе у 2018. години износило је
/30-40/%, на тржишту откупа сунцокрета /30-40/%, док је на тржишту откупа уљане репице
износило /10-20/%. Комисија је имала имала у виду да се у Републици Србији производе
довољне количине уљарица (соја, сунцокрет и уљана репица), те да је Република Србија
значајан нето извозник уљарица, као и међупроизвода и финалних производа од уљарица.
У циљу процене укупних откупљених количина уљарица, међусобне набавке између
произвођача, других откупљивача, и/или од произвођача неопходно је искључити из
укупне набавке уљарица, како не би дошло до дуплирања набављених количина, као и
количина које се извозе. Стога, приликом оцене вертикалних ефеката предметне
концентрације, Комисија није користила тржишна учешћа откупљивача уљарица који нису
произвођачи, с обзиром да би дошло до дуплирања набављених количина. Као што је већ
констатовано, МК група ће преузети постојеће тржишне уделе на тржишту производње и
трговине на велико производима од соје који се користе у људској исхрани, тржишту
производње и трговине на велико производима од соје који се користе у исхрани
животиња, тржишту производње и трговине на велико сировим сунцокретовим уљем,
тржишту производње и трговине на велико рафинисаним јестивим сунцокретовим уљем,
тржишту производње и трговине на велико производима који се добијају при екстракцији
сунцoкретовог зрна. Према наводима подносиоца пријаве, тржишно учешће Victoria групе
у 2018. години прелази /30-40/% на тржишту производње и трговине на велико
рафинисаним јестивим сунцокретовим уљем (/30-40/% према приходима од продаје) и
тржишту производње и трговине на велико производима који се добијају при екстракцији
сунцoкретовог зрна (/40-50/% према приходима од продаје). Комисија је констатовала да
су према вредности HHI индекса (преко 2.000 поена) у 2018. години, тржиште производње
и трговине на велико рафинисаним јестивим сунцокретовим уљем и тржиште производње
и трговине на велико производима који се добијају при екстракцији сунцoкретовог зрна
високо концентрисана тржишта. Међутим, Комисија сматра да спровођењем предметне
концентрације, МК група неће имати такву тржишну снагу која би довела до негативних
вертикалних ефеката предметне концентрације, имајући пре свега у виду структуру ових
тржишта, те стварне и потенцијалне конкуренте.
На основу свега наведеног, Комисија је закључила да ће спровођењем предметне
концентрације доћи до јачања тржишне снаге МК групе, али да неће доћи до негативних
вертикалних ефеката, кроз могућност затварања узводних, као ни низводних тржишта, а
која се односе на дефинисана релевантна тржишта производа.
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 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
Небојша Перић
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