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    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: 6/0-03-329/2020-1 

    Веза број: 6/0-02-960/2019 

   Датум: 9. март 2020. године                                                                                

 

   

  

                                                                                                                        

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 35. став 2. и члана 62. 

став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13), и 

члана 2. став 1. тачка 7. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, број 49/2011), одлучујући 

у поступку по пријави концентрације број 6/0-02-960/2019-1, коју је поднело 

Привредно друштво за производњу, промет и услуге Агромаркет доо Крагујевац, са 

седиштем на адреси Краљевачког батаљона бр. 235/2, Крагујевац, Република Србија, 

преко законског заступника, директора Душана Мојсиловића, дана 9. марта 2020. 

године, доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I      НАСТАВЉА СЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ поступак покренут по 

пријави концентрације која настаје стицањем непосредне појединачне контроле 

Привредног друштва за производњу, промет и услуге Агромаркет доо Крагујевац, са 

седиштем на адреси Краљевачког батаљона бр. 235/2, Крагујевац, Република Србија, 

матични број 07593252, над акционарским друштвом Галеника-Фитофармација за 

производњу хемикалија за пољопривреду, Београд (Земун), са седиштем на адреси 

Батајнички друм бб, Земун, Република Србија, матични број 07725531, и његовим 

зависним друштвима, ради испитивања да ли пријављена концентрација испуњава 

услове дозвољености из члана 19. Закона о заштити конкуренције, односно да ли би се 

спровођењем концентрације значајно ограничила, нарушила или спречила 

конкуренција на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то 

ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања 

доминантног положаја.  

 

II ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА која располажу подацима, исправама или другим 

информацијама које могу допринети правилном утврђивању чињеничног стања у овом 

поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције, на адресу 

Савска 25/IV, Београд. 

 

III УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА подносиоца пријаве концентрације, Привредног 

друштва за производњу, промет и услуге Агромаркет доо Крагујевац, плаћања износа 

за издавање решења о одобрењу концентрације у испитном поступку од ХХХ евра у 
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динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан 

уплате, и НАЛАЖЕ СЕ подносиoцу пријаве, Привредном друштву за производњу, 

промет и услуге Агромаркет доо Крагујевац, да уплати износ од ХХХ евра, у динарској 

противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате, на 

рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства 

финансија Републике Србије, број 840-880668-16, са позивом на број 6/0-03-329/2020 у 

року од 15 (петнаест) дана од дана пријема закључка.  

 

IV Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС“ и на интернет страни 

Комисије за заштиту конкуренције. 

 

Образложење  

 

Привредно друштво за производњу, промет и услуге Агромаркет доо Крагујевац, са 

седиштем на адреси Краљевачког батаљона бр. 235/2, Крагујевац, Република Србија, 

матични број 07593252 (у даљем тексту: подносилац пријаве или Агромаркет) је 

поднело Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) пријаву 

концентрације број 6/0-02-960/2019-1 дана 28. новембра 2019. године (у даљем тексту: 

пријава), која настаје стицањем непосредне појединачне контроле подносиоца пријаве 

над акционарским друштвом Галеника-Фитофармација за производњу хемикалија за 

пољопривреду, Београд (Земун), са седиштем на адреси Батајнички друм бб, Земун, 

Република Србија, матични број 07725531 (у даљем тексту: циљно друштво или 

Галеника-Фитофармација), и његовим зависним друштвима, куповином акција. 

Пријава је поднета преко законског заступника, директора Душана Мојсиловића. 

Такође, подносилац пријаве је поднео и допуне пријаве закључно са допуном 

заведеном под бројем 6/0-02-35/2020-6 од 19. фебруара 2020. године.  

 

Привредно друштво Агромаркет је у власништу физичког лица Душана Мојсиловића 

са 100% удела у капиталу друштва. Агромаркет је произвођач, заступник и 

дистрибутер широког портфолиа производа на тржишту 3ападног Балкана. Од почетне 

делатности компаније, велепродаје и малопродаје основног репроматеријала за 

примарну пољопривредну производњу у региону централне Србије, компанија 

Агромаркет је израсла у препознатљивог снабдевача тржишта пестицида, семенске 

робе и гарден уређаја у целом региону. Најбрже растући портфолио компаније у 

последњих неколико година је сегмент специјализованих водотопивих и течних 

ђубрива под властитим брендом ФИТОФЕРТ. Агромаркет је такође један од највећих 

увозника и продаваца производа брендова водећих светских произвођача пестицида 

(Syngenta, Du Pont, Dow AgroSciences, Bayer Cropscience, BASF, United Phosphorus, 

Arysta LifeSciences, Sinochem Ningbo, Agriphar, Spiess Urania, Cheminova, Nissan 

Chemical lndustries, Mio, Zapi, Goemar, Lida, Cinkarna), домаћих и иностраних 

селекционих семенарских кућа (ZP, KWS, Franchi sementi, Caussade), производа гарден 

програма (Villager, Oregon, Fiskars, ECHO, Lawor-wash, А1-Ко, Alpina, Telwin, G.F., Di 

Martino, Elpumps), опреме за наводњавање (Sunstream, AgroDrip), фолија за пластенике 

(IIIeri Plastic) и супстрата (Kekkili). Продаја и дистрибуција производа се одвија кроз 

осам дистрибутивних центара у Србији и то: Крагујевац, Београд, Ваљево, Ниш, 

Суботица, Сомбор, Сремска Митровица и Зрењанин и Инђија. Дистрибуција и 

испорука производа се свакодневно обавља до више од 20.000 малопродајних и 

велепродајних објеката: пољопривредних апотека, пољопривредних имања, 

земљорадничких задруга, хипермаркета и објеката који обављају промет и продају 

машина и алата за баштенско уређење простора. Ван граница Србије, компанија 
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Агромаркет има регистровано присуство и врши промет робе преко партнера и кроз 

зависна предузећа у Босни и Херцеговини, Црној Гори  и Словенији. У оквиру 

Агромаркет групе послују следећи учесници на тржишту Републике Србије: 

- ПИК Јужни Банат д.о.о. Бела Црква, са седиштем на адреси Екстравилан бб, 

Бела Црква, матични број 08154848, шифра делатности 0124 - гајење јабучастог 

и коштичавог воћа; 

- Икарсим д.о.о. Крагујевац, са седиштем на адреси Краљевачког батаљона 235/2, 

Крагујевац, матични број 20235900, шифра делатности 4110-разрада 

грађевинских пројеката; 

- Предузеће за производњу, промет и услуге Гринхем Агромаркет д.о.о. 

Крагујевац, са седиштем на адреси Краљевачког батаљона 235/2, Крагујевац, 

матични број 17550071, шифра делатности 0124 - гајење јабучастог и 

коштичавог воћа;      

- ПД 3ајечар АД Зајечар, са седиштем на адреси Неготински пут бб, Зајечар, 

матични број 07183402, шифра делатности 0111 -  гајење жита, легуминоза и 

уљарица; 

- Natalex д.о.о. Крагујевац - у ликвидацији, са седиштем на адреси Краљевачког 

батаљона 235/2, матични број 20446544, шифра делатности 6810 -  куповина и 

продаја властитих некретнина;  

- Д.О.О. Војводина Старчево, са седиштем на адреси Панчевачки пут 10, 

Панчево, матични број 08047740, шифра делатности 0119 -  гајење осталих 

једногодишњих и двогодишњих биљака; 

- Фабрика за производњу водотопивих и течних ђубрива Fertico д.о.о. Ниш, са 

седиштем на адреси Булевар Дванаести Фебруар бб, матични број 17617478, 

шифра делатности 2015 -  производња вештачких ђубрива и азотних једињења; 

- Предузеће за дораду семена Агросеме д.о.о. Кикинда, са седиштем на адреси 

Ослобођења 5-7, матични број 08021759, шифра делатности 0111 -  гајење жита, 

легуминоза и уљарица. 

 

Циљно друштво Галеника-Фитофармација је домаћи произвођач, односно формулатер 

средстава за заштиту биља на бази генеричких активних материја високог квалитета за 

потребе пољопривредне производње. Компанија је присутна на тржишту Србије и 

земаља окружења од 1955. године. Подносилац пријаве наводи да је примарни циљ 

друштва Галеника-Фитофармација снабдевање домаћих аграрних произвођача 

квалитетним и безбедним средствима за заштиту биља, као и унапређење пословања у 

складу са највишим стандардима техничко-технолошког развоја и захтева савремене 

производње. Дугорочни стратешки циљ компаније је регионална експанзија на 

тржишта земаља у окружењу које су у саставу ЕУ. У оквиру групе циљног друштва 

послују следећа зависна друштва која су такође предмет трансакције: 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу ENVIPACK Београд (Земун), са 

седиштем на адреси Батајнички друм бб, Београд (Земун), матични број 

20801115, шифра делатности 7022 - консултантске активности у вези с 

пословањем и осталим управљањем; 

2. Холдинг Галеника друштво са ограниченом одговорношћу Београд-Земун, са 

седиштем на адреси Масариков трг 8а, Београд-Земун, матични број 07092920, 

шифра делатности 6820 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина 

и управљање њима; 

3. Galenika-Fitofarmacija, zastopstvo in trgovina, d.o.o., са седиштем на адреси 

Tržaška cesta 515, 1351 Brezovica pri Ljubljani, Република Словенија, регистарски 

број 6813313000. 
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Циљно друштво је до 1997. године било у саставу Галеника Холдинга када је извршено 

издвајање у независно правно лице у друштвеном власништву. Од 1999. године 

компанија је била у приватном власништву дисперзованог броја малих акционара. 

Подносилац пријаве Агромаркет је у 2019. години у више одвојених трансакција 

спровео, регистровао и извршио пренос већинског пакета акција циљног друштва.  

 

Предметна трансакција се тиче стицања непосредне појединачне контроле од стране 

привредног друштва Агромаркет над друштвом Галеника Фитофармација и његовим 

зависним друштвима. Комисија је закључила да пријављена трансакција представља 

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

На основу достављених података, у складу са чланом 61. став 3. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон),  

Комисија је утврдила да је постојала обавеза пријаве концентрације. 

 

Комисији је достављено Обавештење о намери преузимања од 12. новембра 2019. 

године, а које је Комисија прихватила као ваљани правни основ посматране 

концентрације. Пријава је поднета благовремено у складу са чланом 63. став 1. тачка 2) 

Закона. 

Учесници у концентрацији су превасходно активни на тржишту производње и 

велепродаје средстава за заштиту и прехрану биља (пестицида) на територији 

Републике Србије. Наиме, тржиште средстава за заштиту и прехрану биља на 

територији Републике Србије одликује ограничен број произвођача и велики број 

увозника тј. дистрибутера. Према наводима подносиоца пријаве релевантно тржиште 

средстава за заштиту и прехрану биља је потпуно отворено и изузетно конкурентно у 

Републици Србији. Подносилац пријаве је навео да не постоје никакве значајне 

баријере и препреке уласку на тржиште, док се увоз, регистрација и промет могу 

обављати и организовати у кратком року без било какве законске или друге мере које 

спречавају промену снабдевача. Подносилац пријаве је навео да процена укупне 

вредности агрегатног тржишта производње и велепродаје свих пестицида за 2018. 

годину износи око 140 милиона евра, односно 16,5 милијарди динара. У допуни 

пријаве од 19. фебруара 2019. године, је наведено да је процењена вредност тржишта 

дистрибуције пестицида износила 18,5 милијарди динара.  

У географском смислу, сва релевантна тржишта дефинисана су као тржиште 

Републике Србије.  

На основу података и информација садржаних у пријави и допунама пријаве, који се 

односе на учеснике у концентрацији и друге учеснике на релевантним тржиштима, 

може се основано претпоставити да ће спровођењем концентрације доћи до значајне 

промене структуре предложених релевантних тржишта и до истог таквог повећања 

тржишног удела подносиоца пријаве. Посматрана концентрација ће осим ефеката на 

тржишту производње пестицида, још значајније ефекте након свог спровођења 

изазвати на тржишту велепродаје пестицида имајући у виду да су учесници 

концентрације два значајна произвођача и дистрибутера на територији Републике 

Србије (са збирним тржишним уделом од око 46% на тржишту велепродаје - 

дистрибуције пестицида у 2018. години). Према наводима из допуне пријаве, 

подносилац је у 2018. години на тржишту велепродаје – дистрибуције пестицида имао 

тржишно учешће од 30%  на тржишту Републике Србије, док је циљно друштво имало 

тржишно учешће од 16%. Према овим подацима спровођењем концентрације, тржишно 

учешће подносиоца пријаве ће се повећати за 16 процентних поена. Подносилац 
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пријаве није доставио одговарајуће податке о тржишним учешћима конкурената на 

тржишту велепродаје - дистрибуције на тржиштуРепублике Србије за 2018. годину. 

Ово из разлога што је подносилац пријаве на овом тржишту, осим продаје сопственог 

производног асортимана, присутан и као увозник и велепродавац најпознатијих 

брендова реномираних светских произвођача ових производа поменутих у претходном 

делу текста, па је самим тим, његово тржишно учешће као трговца на велико и пре 

спровођења ове концентрације веће од учешћа које је резултат продаје производа 

произведених у сопственом производном капацитету.  

У складу са чланом 62. Закона, Комисија може да настави поступак испитивања 

концентрације по службеној дужности ако утврди да заједнички тржишни удео 

учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије износи најмање 40%, односно 

ако основано претпостави да концентрација не испуњава услове дозвољености из члана 

19. Закона, а на основу закључка који доноси председник Комисије. За доношење 

одлуке у складу са Законом, неопходно је да се утврде додатне чињенице у односу на 

које ће Комисија дефинисати релевантна тржишта и оценити ефекте спровођења 

предметне концентрације на сваком од њих. Оцењено је да подаци и информације које 

је доставио подносилац пријаве, нису довољни за утврђивање дозвољености 

концентрације у скраћеном поступку због чега је неопходно спровести испитни 

поступак. У испитном поступку Комисија ће спровести све потребне радње и утврдити 

све чињенице и извести доказе неопходне за: дефинисање релевантних тржишта, 

њихових агрегатних вредности и битних карактеристика и тенденција (раст, 

стагнација, опадање), анализу структуре и степен концентрисаности релевантних 

тржишта, идентификацију стварних и потенцијалних конкурената, положај на тржишту 

учесника у концентрацији и њихових конкурената, нарочито али не искључиво 

података у односу на које ће се утврдити могућности супституције између појединих 

категорија односно врста пестицида како на страни понуде тако и на страни тражње, 

постојање евентуалних правних и/или других препрека за улазак на релевантна 

тржишта, интересе купаца итд.  

 

Посебан аспект анализе у овом поступку ће се заснивати на подацима и оценама 

непосредних или одложених ефеката спровођења предметне концентрације 

прибављеним од стране најважнијих конкурената учесника у концентрацији, активних 

на сваком од тржишта која буду дефинисана као релевантна за предметни поступак, 

као и купаца ових производа. У циљу добијања података, информација и мишљења, 

Комисија ће се обратити појединим државним органима, привредним субјектима и 

пословним удружењима учесника на тржишту. 

 

На основу свих чињеница које проистичу из садржаја пријаве и допуна пријаве, као и 

разлога који су појединачно изнети и образложени, закључено је да су испуњени 

услови за поступак испитивања предметне концентрације по службеној дужности у 

смислу члана 62. став 2, а у вези са чланом 19. Закона.  

 

Одлука у ставу I диспозитива закључка донета је на основу члана 62. Закона.  

 

Одлука у ставу II диспозитива закључка донета је на основу члана 35. став 2. Закона.  

 

Одлука у ставу III диспозитива закључка донета је на основу члана 65. став 5. Закона и 

члана 2. тачка 7. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције.  
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Одлука у ставу IV диспозитива закључка донета је на основу члана 40. Закона.  

 

Поука о правном средству:  

 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, али се исти може оспоравати у 

управном спору по тужби против коначног решења. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                              Небојша Перић 

 


