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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и 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 6/0-02-949/2019-1, коју је 28. новембра 2019. године поднело 

привредно друштво за производњу хлеба и пецива Don Don d.o.o. са регистрованим 

седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 144б, Београд-Нови Београд, 

Република Србија, преко пуномоћника адвоката Бојане Лукић из Београда, Булевар 

Зорана Ђинђића бр. 144б,  22. јануара 2020. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне појединачне контроле привредног друштва за 

производњу хлеба и пецива Don Don d.o.o., матични број 20383399, са седиштем на 

адреси  Булевар Зорана Ђинђића бр. 144б, Београд-Нови Београд, Република Србија, 

над делом пословања привредног друштва Pekarstvo d.o.o., матични број 07154372, сa 

седиштем на адреси  ул. Тодоровића бр. 36  Краљево, Република Србија, куповином 

производних капацитета и имовине намењених производњи пекарских производа.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво за производњу 

хлеба и пецива Don Don d.o.o., дана 9. јануара 2020. године, уплатио износ од ХХХ 

(ХХХ) динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља динарску 

противвредност прописаног износа за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 

 

Образложење 
 

Привредно друштво за производњу хлеба и пецива Don Don d.o.o., (у даљем тексту: 

Don Don или подносилац пријаве) са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 

    
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV,  Београд 

Број: 6/0-02-37/2020-2 

Веза број: 6/0-02-949/2019  

    Датум: 22. јануар 2020. године 
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бр. 144б, Београд-Нови Београд, Република Србија, матични број 20383399, поднело 

је 28. новембра 2019. године преко пуномоћника, пријаву концентрације која је 

заведена под бројем 6/0-02-949/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве 

је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 

одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. 

Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и 

њене допуне од 27. децембра 2019. године,  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 подносилац пријаве дана 9. јануара 2020. године, уплатио 

прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку, што је утврђено у ставу II диспозитива решења. 

 

 

Учесници концентрације 

 

Основну и претежну регистровану делатност привредног друштва Don Don које у 

Републици Србији послује од 2008. године представља производња пекарских 

производа (шифра делатности: 1071 – производња хлеба, свежег пецива и колача). У 

моменту подношења предметне пријаве концентрације, на територији Републике 

Србије, ово друштво располаже са 12 производних јединица  (Пударци, Крагујевац, 

Ниш, Јаково, Краљево, Лесковац, Суботица, Зрењанин, Велика Плана, Параћин, Нови 

Сад и Зајечар), као и са два вертикално интегрисана млина (Зрењанин и Фекетић), 

који се баве производњом брашна као основне сировине за производњу пекарских 

производа, које се претежно користи за потребе  производних погона у саставу ове 

компаније.  

 

На територији Републике Србије, подносилац пријаве поседује следећа зависна 

друштва: 

 

1. привредно друштво за производњу хлеба и пецива ПДМ д.о.о. Београд, са 

регистрованим седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 144б, Београд-

Нови Београд, Република Србија, матични број: 07543000, претежна делатност: 

производња хлеба, свежег пецива и колача – шифра 1071. Ово друштво 

обрисано је из регистра АПР-а  4. априла 2018. године када је регистрована  

статусна промена припајања друштва Don Don као друштва стицаоца и ПДМ-а 

као друштва које престаје припајањем; 

2. привредно друштво за трговину на велико житом, сировим дуваном, семењем и 

храном за животиње Житодон д.о.о. Београд, са регистрованим седиштем на 

адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 144б, Београд-Нови Београд, Република 

Србија, матични број: 20731214, претежна делатност: производња млинских 

производа – шифра 1061; 

3. привредно друштво за производњу и промет пекарских производа Житопек 

а.д., Ниш, са регистрованим седиштем на адреси Димитрија Туцовића бр. 51, 

Ниш, Република Србија, матични број: 07204124, претежна делатност: 

производња хлеба, свежег пецива и колача – шифра 1071; 

4. привредно друштво за производњу хлеба и пецива, трговину и угоститељство 

Хлеб д.о.о., Београд, са регистрованим седиштем на адреси Булевар Зорана 
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Ђинђића бр. 144б, Београд-Нови Београд, Република Србија, матични број: 

08252343, претежна делатност: производња хлеба, свежег пецива и колача – 

шифра 1071;  

 

Током 2019. године, овом друштву одобрено је у скраћеном поступку, стицање 

контроле над друштвом Хлеб а.д. Нови Сад - у  стечају, сада Хлеб д.о.о. Београд 

(решење Комисије бр. 6/0-02-151/2019-21 од 25. марта 2019. године), док је решењем 

бр. 6/0-03-483/2019-179 од 13. септембра 2019. године, након спроведеног испитног 

поступка условно одобрена концентрација чијом реализацијом је подносилац пријаве 

стекао непосредну појединачну контролу над делом Акционарског друштва за 

прераду житарица Житопромет, Зајечар, који може представљати самосталну 

пословну целину и који обухвата пекарски производни погон и млин и силос за 

брашно са припадајућом опремом и инвентаром. Ефекте ових концентрација 

Комисија је узела у обзир приликом доношења одлуке у предметном поступку. 

 

Изван Републике Србије, подносилац пријаве има следећа зависна друштва:  

 

1. Дон Дон д.о.о. за трговину и производњу - Даниловград, са регистрованим 

седиштем на адреси Ново село бб, Даниловград, Црна Гора, матични број: 5-

0534303/005; 

2. Дон Дон Бугарска ЕООД са регистрованим седиштем на адреси Индустриална 

бр. 18, град Габрово 5300, регион/општина Габрово, Бугарска, матични број: 

200838386; 

3. DON TRADE d.о.о. Ramići, Banja Luka, са регистрованим седиштем на адреси 

Рамићи бб, Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, матични број: 

57-01-0067-13 

 

Подносилац пријаве послује под непосредном контролом свог јединог власника, 

словеначког друштва DON DON proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. са седиштем на 

адреси Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje, Словенија, регистрациони број: 5844550000, 

претежна делатност: proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic – C10.710 (у даљем 

тексту: DON DON Slovenija), који поред претходно приказаних зависних друштава и 

производних јединица у Републици Србији, контролише и следеће производнe 

јединицe у Словенији и Хрватској: производна јединица Крањ, производна јединица 

Гросупље (Pekarna Grosuplje) и производна јединица Доња Зелина, где се производе 

дневно свежи хлеб и пекарско пециво, фино пециво и крофне, сендвичи и програм 

замрзнутих производа и полупечених производа за допеку на продајном месту, под 

робним маркама Pekarna Grosuplje, DON DON и Tvojih 5 minuta. Pekarna Grosuplje, 

преузета је 2015. године од Mercator-a, и постала је средиште пословних активности 

DON DON Slovenija за Словенију и Хрватску, док је Београд средиште пословних 

активности за Републику Србију и остала извозна тржишта. У Републици Северној 

Македонији ова компанија нема регистрована зависна друштва, а пласман својих 

производа обавља преко дистрибутера. 

 

Посредни власници и контролори подносиоца пријаве у својству матичних друштава 

читаве групе су друштва [...] са регистрованим седиштем на адреси [...] са [...] удела у 

друштву DON DON Slovenija, и [...] са регистрованим седиштем на адреси [...] са [...]  

удела. 
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Сва привредна друштва која су под контролом матичних друштава читаве групе, се у 

смислу члана 5. Закона сматрају једним учесником на тржишту.  

 

На тржишту Републике Србије друштво Don Don је  у 2018. години остварило укупан 

приход од око 57,5 милиона евра. 

Предмет преузимања у овој трансакцији је део пословања привредног друштва 

Pekarstvo d.o.o., матични број 07154372, сa седиштем на  адреси  ул. Тодоровића      

бр. 36  Краљево, Република Србија (у даљем тексту: Pekarstvo),  односно производни 

капацитети овог друштва, [...] (у даљем тексту: циљно пословање), што представља 

самосталну пословну целину која самостално генерише приход. Треба истаћи и то да 

контролу над циљним пословањем, друштво Don Don у својству закупца има још од 

2013. године. Та трансакција, одобрена је од стране Комисије решењем бр. 6/0-02-

471/2013-3 од 11 јула 2013. године. То значи да Pekarstvo од тада није активно у 

области производње и продаје пекарских производа, већ се претежно бавило 

трговином на велико житарицама и брашном.  

 

Предмет концентрације у погледу непокретних ствари представљају следеће 

непокретности [...]:  

 

1. [...]; 

2. [...]; 

3. [...]; 

4. [...]; 

5. [...]. 

 

Наведене непокретности се већ налазе у државини подносиоца пријаве.  

 

Предмет концентрације представљају и покретне ствари – [...], која се такође већ 

налази у државини подносиоца пријаве, а чији списак је достављен Комисији и 

налази се у списима предмета. 

 

Осим тога, подносилац пријаве истиче да ћe [...]. 

 

Реализацијом ове концентрације доћи ће наиме до промене правног основа вршења 

контроле, на основу којег ће Don Don уместо постојеће контроле коју има над 

циљним пословањем друштва Pekarstvo на основу Уговора о закупу непокретности 

(закљученог 2013. године на период од 8 година), након реализације ове 

концентрације, контролу над истим тим пословањем дугорочно, односно на 

„неодређено време“, вршити у својству власника те исте имовине, а на основу 

Уговора о купопродаји непокретности од 15. новембра 2019. године, као правног 

основа ове трансакције.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен већ поменути Уговор о купопродаји 

непокретности закључен 15. новембра 2019. године, потписан од стране законског 

заступника подносиоца пријаве у својству купца и законског заступника друштва 

Pekarstvo у својству продавца. Након реализације пријављене трансакције, 
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подносилац пријаве ће наставити дугорочно да врши контролу над циљним 

пословањем сада у својству власника претходно спецификоване имовине. 

  

Достављени Уговор о купопродаји непокретности, Комисија је прихватила као 

ваљани правни основ ове концентрације. 

 

Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у 

смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника концентрације. Из података о укупним годишњим 

приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве оствареним у 2018. 

години на светском тржишту и на тржишту Републике Србије, који су достављени 

Комисији, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих 

прихода из члана 61. став 1. тач. 1) Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве 

предметне концентрације. 

 

Пријава је поднета у складу са одредбом члана 63. став 1. тач. 1) Закона.  

 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 

89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које 

потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и 

цене. Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на 

тржишту учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични 

услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним 

територијама.  

 

За потребе предметног поступка подносилац пријаве је, имајући у виду 

активности учесника концентрације, а нарочито циљног пословања, предложио 

дефинисање два релевантна тржишта производа: 

 

- тржиште производње свежих пекарских производа и  

- тржиште велепродаје свежих пекарских производа.  

 
  Образлажући свој предлог релевантног тржишта подносилац пријаве наводи 

да под свежим пекарским производима у конкретном случају подразумева векну, а 

под векном подразумева свеж хлеб од белог, полубелог и црног брашна различитих 

грамажа (од 400 гр до 500 гр), и резани хлеб грамажа од 400 гр до 500 гр. 

 

Комисија је предлог подносиоца пријаве додатно прецизирала, па је за потребе 

предметног поступка, релевантна тржишта производа дефинисала као: 
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- тржиште производње свежег хлеба и 

- тржиште велепродаје свежег хлеба. 

 
Свежи хлеб је пекарски производ који се прави печењем теста чији су основни 

састојци брашно (пшенично: бело, полубело, црно, интегрално, као и ражено, 

кукурузно, хељдино, просено, јечмено, овсено, пиринчано, итд) и вода. Њима се 

најчешће додају со, квасац, шећер и јестиво уље, а понекад и зачини (ким, сусам, 

босиљак, рузмарин, итд), различите семенке (сунцокрета, бундеве, лана, итд). На 

домаћем тржишту свежи хлеб је, најчешће, у облику векне тежине око 500 грама. 

Резани хлеб је свежи хлеб исечен на кришке, упакован у папирној или пластичној 

амбалажи, што му обезбеђује бољу заштиту од свих утицаја спољне средине и 

олакшану конзумацију. Без обзира о којој врсти свежег хлеба се ради, реч је о 

производу који представља једну од основних животних намирница и има велики 

значај у свакодневној исхрани становништва.  

Комисија сматра да се предлог подносиоца пријаве може протумачити знатно шире 

него што је то учињено у пријави, и да се свежим пекарским производима, осим 

свежег хлеба, могу сматрати и неки други производи попут сомуна, лепиња, кифли, 

ђеврека итд. Из тог разлога Комисија је релевантна тржишта производа дефинисала 

уже, имајући при томе у виду да је управо свежи хлеб, као производ предвиђен за 

дневну потрошњу, најзначајнији производ у производњи и велепродаји, како 

учесника у концентрацији, тако и њихових најзначајнијих конкурената у области 

индустријских пекара. 

 

У погледу географске димензије релевантног тржишта подносилац пријаве је, 

имајући у виду да погон у Краљеву од 2013. године послује под контролом друштва 

Don Don, предложио да се релевантно тржиште производа у овом случају дефинише 

као територија коју подносилац пријаве већ снабдева са хлебом произведеним у овом 

производном погону, а коју чине следеће општине Горњи Милановац, Чачак, Брус, 

Крушевац, Трстеник, Ужице, Врњачка Бања, Краљево и Рашка, што је Комисија и 

прихватила у складу са својом досадашњом праксом у раду. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене потенцијалних ефеката предметне концентрације, Комисија је 

закључила, да предметна трансакција неће ни на који начин произвести било какав 

ефекат на дефинисаном релевантном тржишту. Ово из разлога што ће и структура 

овог тржишта и тржишна снага подносиоца пријаве остати исти какви су и били у 

моменту подношења пријаве. 

 

Имајући све претходно наведено у виду, Комисија је закључила да предметна 

концентрација након своје реализације неће изазвати негативне ефекте на   

дефинисаном релевантном тржишту, те 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 
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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 и 95/2018).  

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

  

              Небојша Перић с.р. 

 

 

     

 

  

 


