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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 6/0-02-460/2020-1, коју су 11. јуна 2020. 

године поднела привредна друштва Baynunah Agriculture LLC са седиштем на адреси 7. 

спрат, Al Ain Tower, Khalidiya, поштански фах 130455, Абу Даби, Уједињени Арапски 

Емирати, и Grainveta Limited са седиштем  на адреси  Al Maqam Tower, ADGM Square, 

Al Maryah Island, Абу Даби, Уједињени Арапски Емирати преко пуномоћника адвоката 

Ане Банићевић, Булевар Михајла Пупина 6, Београд, дана 26. јуна 2020. године, доноси 

следеће 

                                                Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем заједничке контроле од стране привредних друштава Baynunah 

Agriculture LLC са седиштем на адреси 7. спрат, Al Ain Tower, Khalidiya, поштански 

фах 130455, Абу Даби, Уједињени Арапски Емирати, матични број CN-2904934, и 

Grainveta Limited са седиштем  на адреси  Al Maqam Tower, ADGM Square, Al Maryah 

Island, Абу Даби, Уједињени Арапски Емирати, матични број 000003998, над 

привредним друштвом Al Dahra Group Sole Proprietorship LLC са седиштем на адреси 

7. спрат, Al Ain Tower, Khalidiya, поштански фах 130455, Абу Даби, Уједињени 

Арапски Емирати, матични број CN-2964349, до које долази променом из појединачне 

у заједничку контролу, куповином акција од стране привредног друштва Grainveta 

Limited и његовим приступањем  друштву Al Dahra Group Sole Proprietorship LLС. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве дана 15. јуна 2020. године, уплатили износ 

од XXX динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном 

износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

Република Србија 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-460/2020-4 

Датум: 03. јул 2020. годинe 

Б е о г р а д 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредна друштва Baynunah Agriculture LLC са седиштем на адреси 7. спрат, Al 

Ain Tower, Khalidiya, поштански фах 130455, Абу Даби, Уједињени Арапски Емирати, 

матични број CN-2904934, и Grainveta Limited са седиштем  на адреси  Al Maqam 

Tower, ADGM Square, Al Maryah Island, Абу Даби, Уједињени Арапски Емирати, 

матични број 000003998 (даље у тексту: подносиоци пријаве), поднела су  Комисији за 

заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), дана 11 јуна 2020. године, преко 

пуномоћника адвоката Ане Банићевић, Булевар Михајла Пупина 6, Београд, пријаву 

концентрације број 6/0-02-460/2020-1. 

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

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни део 

пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је 

уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 

број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији 

захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је 

о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

 

Учесници у концентрацији  
 

Друштво Baynunah Agriculture LLC (у даљем тексту: Baynunah или подносилац 

пријаве) је друштво са ограниченом одговорношћу из Уједињених Арапских Емирата, 

основано у циљу спровођења предметне концентрације као матично друштво Al Dahra 

групе друштава, специјализованих и активних у области пољопривреде, почев од 

култивације пољопривредног земљишта, производње и трговине есенцијалним 

људским прехрамбеним производима, као што су пиринач, брашно, воће и поврће, до 

производње и трговине храном за животиње. Ова група друштава има активну 

стратегију страних инвестиција, путем преузимања друштава и предузимања 

заједничких улагања са специјализованим произвођачима хране широм света, а 

поседује велику имовинску базу, укључујући земљиште од 300 хиљада хектара, 15 

сточних и производних постројења, три глодалице пиринча и две глодалице брашна. 

 

Друштво Grainveta Limited (у даљем тексту: Grainveta, други подносилац пријаве 

или заједно подносиоци пријаве), је друштво такође основано за потребе реализације 

ове концентрације, од стране свог јединог власника Abu Dhabi Developmental Holding 

Company, јавног акционарског друштва у власништву државе Абу Даби. Друштва у 

оквиру ове групе  су активна у различитим секторима као што су пољопривредно-

прехрамбрена и индустријска имовина, туризам и комуналне услуге, транспорт, 

логистика, авијација, некретнине и здравствена заштита. На тржишту Републике 

Србије, ово друштво до подношења пријаве није било присутно нити активно. 

 

Циљно друштво  Al Dahra Group Sole Proprietorship LLC (у даљем тексту: Al 

Dahra LLC, циљно друштво или циљна група), преко својих зависних друштава,  Al 
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Dahra Holding SP LLC, и Al Dahra Capital SP LLC,. присутнo је на тржиштu Републике 

Србије преко следећих друштава: 

 

1. Al Dahra Srbija d.o.o. Падинска Скела (ADS), са регистрованим седиштем на 

адреси Индустријско насеље бб Падинска Скела Београд-Палилула, 

Република Србија, матични број 21372536, претежнa делатност 0141 (узгој 

музних крава) 

2. Al Dahra Rudnap d.o.o. Ириг, са регистрованим седиштем на адреси Ривица 1, 

Ривица, Ириг, Република Србија, матични број 20567872,  претежна делатност 

0124 (гајење јабучастог и коштичавог воћа). 

3. Veterinarska služba Al Dahra Srbija d.o.o. Падинска Скела, са регистрованим 

седиштем на адреси Индустријско насеље бб Падинска Скела Београд-

Палилула, Република Србија, матични број 20150211, претежна делатност 

7500 (ветеринарска делатност). 

4. Eko-Lab d.o.o. za upravljanje kvalitetom, Падинска Скела, са регистрованим 

седиштем на адреси Индустријско насеље бб Падинска Скела Београд-

Палилула, Република Србија, матични број 07783582, претежнa делатност 

7120 (техничко испитивање и анализа). 

5. ПКБ Агроекономик д.о.о. – Институт за научно-истраживачки рад и трансфер 

технологије у Пољопривреди  Београд, са регистрованим седиштем на адреси 

Индустријско насеље бб Падинска Скела Београд-Палилула, Република 

Србија,матични број 07783582, претежна делатност 7219 (истраживање и 

развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама). 

6. Друштво за саветодавне и стручне послове у пољопривреди Падинска Скела 

д.о.о. Падинска Скела, са регистрованим седиштем на адреси Индустријско 

насеље бб Падинска Скела Београд-Палилула, Република Србија, матични 

број 20727799, претежна делатност  0161  (услужне делатности у гајењу усева 

и засада). 

 

Сва ова друштва, активна на домаћем тржишту у области пољопривредне 

производње и пласмана  прехрамбених производа, представљају предмет промене 

облика контроле у пријављеној концентрацији.  

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 
 

Правни основ за концентрацију је Купопродајни уговор, закључен[…], дана 27. 

маја 2020. године,[…]. 

 

Испуњеност услова за подношењe пријаве 
 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Имајући у виду да су друштва Baynunah, 

Grainveta и циљно друштво основана у циљу реализације ове трансакције, иста немају 

приход остварен у 2019. години, с тога су подаци о годишњем приходу дати на нивоу 

група којима ова друштва припадају. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су учесници у 

концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника 
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већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву 

концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је 

поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

 

Релевантно тржиште 
 

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 

РС“, бр. 89/2009). За оцену ефеката предметне концентрације имајући у виду пословне 

активности која обављају зависна друштва у Србији, Комисија је прихватила предлог 

подносилаца пријаве и одредила следећа релевантна тржишта производа: 

1) тржиште производње сировог крављег млека ради даље продаје; 

2) тржиште производње пољопривредних култура и семена, укључујући 

услуге дораде семена; 

3) тржиште производње и продаје јабука; 

4) тржиште пружања услуга техничког испитивања и анализа; 

 

        1. Тржиште производње сировог крављег млека обухвата примарну производњу 

крављег млека, тј. производњу сировог (помуженог) крављег млека намењеног даљој 

продаји, конкретно индустријској преради у млекарама. Под сировим млеком, 

подразумева се кравље млеко добијено мужом, које није загревано на температури 

вишој од 40°C и коме ништа није додато нити одузето. Сирово млеко мора да има 

својствен изглед, боју и мирис и одмах после муже мора да буде охлађено на 

температури до +6°C, ако сакупљање није дневно, односно на температури до +8°C, 

ако је сакупљање дневно. Изузетно, сирово млеко не мора да буде охлађено до 

наведених температура, ако млекара прерађује сирово млеко одмах после муже или у 

року од четири сата од пријема у објекат за прераду. Комисија сматра да се за потребе 

поступка испитивања пријављене концентрације, сирово кравље млеко може сматрати 

хомогеним производом, који нема супститут. 

Правилником о квалитету сировог млека („Службени гласник РС“, бр. 106/2017, 

даље у тексту: Правилник), предвиђено је да се сирово млеко може откупљивати само 

ако је добијено од здравих, обележених млечних грла, са регистрованих имања, и то 

после провере квалитета сировог млека у овлашћеној лабораторији. Провера квалитета 

врши се узимањем узорка сировог млека у присуству произвођача сировог млека и 

представника млекаре, и анализом прописаног броја узорака у овлашћеној 

лабораторији. Сирово млеко се састоји од неколико нутриционистичких елемената 

(масти, протеини, лактоза и минерали) и мора да испуњава одређене критеријуме 

прописане Правилником (нпр. у погледу минималног садржаја масти, протеина, 

густине, РН вредности, киселости, броја бактерија и соматских ћелија). 

 

2. Једна од главних активности друштва Al Dahra Srbija је производња 

пољопривредних култура (сунцокрета, пшенице, кукуруза, шећерне репе, итд.) и 

пољопривредног семена, укључујући и услуге дораде семена. 

Друштво  ADS пружа услуге дораде семена на следећи начин: заинтересована 

трећа лица обезбеде договорене количине основног семена које ово друштво засеје на 

своје земљиште са циљем производње натуралног семена. Након жетве натуралног 
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семена, друштво ADS то семе након финалне дораде и постизања одговарајућег 

квалитета, доставља трећим лицима у својству купаца. Учешће ове врсте услуга у 

укупном пословању овог друштва је занемарљиво. Осим тога друштво ПКБ 

Агроекономик је такође присутно на тржишту производње и продаје пољопривредних 

култура као и на тржишту производње и продаје семена пшенице и хибридног 

кукуруза. 

Комисија није разматрала да ли се у оквиру овог тржишта могу утврдити ужа 

релевантна тржишта производа, према врстама пољопривредних култура и семена, 

будући да за оцену ефеката пријављене концентрације таква подела овог тржишта није 

неопходна. 

 

3.  Ово релевантно тржиште је одређено имајући у виду да се и ПКБ 

Агроекономик и Al Dahra Rudnap баве производњом и продајом следећих сорти јабука:  

Гала, Црвени делишес, Златни делишес, Фуџи и Грени смит. 

Јабука је врста воћа која може да се конзумира у свежем стању током целе године 

и као таква има знатно већу тражњу и потрошњу у односу на друге врсте воћа. 

Комисија ни у овом случају није разматрала да ли се у оквиру овог тржишта могу 

утврдити ужа релевантна тржишта производа, према врстама јабука, будући да за 

оцену ефеката пријављене концентрације таква подела овог тржишта није неопходна. 

 

4. На тржишту пружања услуга техничког испитивања и анализа присутна су и 

активна друштва из састава циљне групе друштава,  Eko-Lab и Друштво за саветодавне 

и стручне послове у пољопривреди. Реч је о специфичним услугама које се у највећој 

мери пружају друштвима у оквиру исте групе, па из тог разлога тржишна учешћа ових 

друштава, за потребе ове трансакције нису била од значаја. 

  

У складу са чл. 6. ст. 3. у вези чл. 2. Закона, за оцену предметне концентрације, 

као релевантно географско тржиште, у конкретном поступку, одређена је територија 

Републике Србије, што је у складу са предлогом подносиоца пријаве.  

 

Оцена ефеката концентрације 
 

Приликом испитивања потенцијалних ефеката пријављене концентрације на 

конкуренцију у Републици Србији, Комисија је, на основу доступних података и 

података које су јој доставили подносиоци пријаве, оценила да концентрација неће 

изазвати било какве негативне хоризонталне нити вертикалне ефекте, нити промену 

структуре ни на једном од дефинисаних релевантних тржишта, услед чињенице да ће 

њеном реализацијом, досадашња појединачна контроле друштва Baynunah над циљном 

групом друштава, бити трансформисана у заједничку контролу подносилаца пријаве.  

 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 

1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, на 

основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на 
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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 достављања решења. 

За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана 

Законом о судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 

34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 

93/2012, 93/2014 и 106/2015). 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

                                                                                                  Небојша Перић, с.р. 

 


