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             Објављени текст не садржи заштићене податке или 

изостављене податке.Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или 

распону који   Комисија сматра одговарајућим начином заштите,а 

изостављени подаци ознаком ХХX                                                                             
 

 

 

                                      

 

 

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 6/0-02-550/2020-1, коју је 14. aвгуста 2020. године поднело 

друштво Bluestar Adisseo Nutrition limited са регистрованим седиштем на адреси Level 

54, Hopewell Centre,183 Queens Road East, Хонг Конг, преко пуномоћника адвоката 

Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и партнери из 

Београда, Булевар Војводе Бојовића 6-8, дана 3. септембра 2020. године, доноси 

следеће 

 

                                                               РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем контроле од стране друштва Bluestar Adisseo Nutrition limited, са 

седиштем на адреси Level 54, Hopewell Centre,183 Queens Road East, Хонг Конг, 

матични број 1009110, над привредним друштвом FRAmelco, са седиштем на адреси 

Ruisvoom 5, Raamsdonksveer, 4941SB, Холандија, матични број 17167522, куповином 

акција. 

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана  28. августа 2020. године уплатио 

износ од ХХХ евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

 

                                                                 Образложење 

 

Привредно друштво Bluestar Adisseo Nutrition limited, са седиштем на адреси Level 54, 

Hopewell Centre,183 Queens Road East, Хонг Конг, матични број 1009110 (у даљем 

тексту: BANG или подносилац пријаве), поднело је дана 14. августа 2020. године преко 

пуномоћника адвоката из адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и партнери из 

Београда, Булевар Војводе Бојовића 6-8, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-550/2020-1 (у даљем тексту: пријава). Комисији за заштиту конкуренције 

(у даљем тексту: Комисија) достављене су и допуне пријаве, дана 18. и 22. августа 2020 

године. 

 

  
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: 6/0-02-550/2020-6 

  Датум: 3. септембар 2020. године 
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Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, Комисија је утврдила да је 

пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 

05/16). Извод о извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је 

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

диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције, подносилац пријаве је поднео 

Комисији захтев за заштиту одређених података број 6/0-02-550/2020-3, од 27. августа 

2020. године (у даљем тексту: захтев). Садржину захтева представља спецификација 

података из пријаве, а чија се заштита тражи, као и образложење разлога за 

постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним Закључком 

о заштити података. 

 

 

 Учесници концентрације 

 

Друштво Bluestar Adisseo Nutrition limited (BANG) припада Bluestar групи друштава, 

чије је матично друштво Bluestar Adisseo Company, Кина, које је под индиректном 

контролом China National Chemical Corporation (ChemChina). У питању је глобални 

добављач адитива храни за животиње, а такође обезбеђује решења за нутритивну и 

здраву храну за животиње, укључујући истраживање и развој, производњу и продају. 

 

Bluestar групa нема регистрованих зависних друштава у Србији, али је ChemChina 

преко других својих сектора групе присутна у Србији, и то преко привредних 

друштава: 

 

1. Adama SRB д.о.о. Београд, Булевар Михајла Пупина, ПЦ Ушће, 10 спрат 

Београд, матични број 20435054, шифра делатности 46.75 (трговина на велико 

хемијским производима), које је произвођач и дистрибутер решења за заштиту 

биља. Испоручује решења за пољопривреднике кроз целокупан ланац вредности 

у пољопривреди, укључујући заштиту усева, нове пољопривредне технологије и 

друга комплементарна решења. Послује у следећим категоријама производа: 

фунгициди, хербициди, инсектициди, регулатори раста, третман семена и 

производи у непољопривредном сектору.  

2. Pirelli Tyre SpA представништво Београд, Македонска 30, матични број 

29017301, шифра делатности 82.99 (остале услужне активности подршке 

пословању), које је представништво италијанског добављача пнеуматика Pirelli 

Tyre SpA, Италија. Друштво у својој понуди производа има пнеуматике за кола, 

мотоцикле и бицикле. 

 

 

Друштво Franklin Group B.V. (FRAmelco или циљно друштво) је тренутно у 

искључивом власништву холдинг друштва Sustainable Business International Ltd,са 

седиштем на адреси Archbishop Pietro Pace, Business Suite 4, VCT2504 Викторија, 

Малта, матични број С54463. Ово друштво је специјализовано за развој, производњу и 

продају иновативних адитива сточној храни, који имају за циљ да унапреде здравље 

животиња, производни резултат и исхрану, при чему смањују употребу антибиотика. 
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Производи се у Србији продају под двема највећим робним маркама (FRA и SN). 

Портфолио производа обухвата четири различита програма: здравље, производне 

резултате, безбедност и исхрану. 

 

Циљно друштво нема зависних друштава која  су регистрована у Републици Србији,[...] 

 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација је заснована на Уговору о куповини акција, закљученом 30. 

јула 2020. године, између друштава Bluestar Adisseo Nutrition limited, као стицаоца, и 

Sustainable Business International Ltd, као циљног друштва, и тиче се куповине  свих 

емитованих акција у власништву циљног друштва. На тај начин ће подносилац пријаве 

стећи појединачну контролу над циљним друштвом. 

 

 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника 

концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2019. 

години (осим циљног друштва чији извештаји још нису доступни, али је достављен 

нацрт финансијског извештаја за 2019. годину), утврдила да је подносилац пријаве 

имао обавезу пријаве концентрације, јер је укупан приход свих учесника у 

концентрацији у 2019. години већи од износа који је прописан чланом 61. Закона, као 

услова за пријаву концентрације. Пријава концентрације је поднета у складу са чланом 

63. став 1. Закона. Подносилац је такође, доставио податак да укупан приход остварен 

од стране корпорације ChemChina, и његових зависних друштава у Србији у 2019. 

години, испуњава праг прихода предвиђен чланом 61. 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 сматра да релевантно тржиште производа може бити дефинисано 

као тржиште производа за здравље цревне флоре животиња, и као тржиште ензима. 

Полазећи од својстава, намене односно од делатности учесника концентрације, 

Комисија је прихватила предлог подносиоца да се релевантно тржиште дефинише као 

тржиште производа за здравље животиња, с обзиром на чињеницу да оба учесника 

послују на овом тржишту. Производи оба учесника, имају различита техничка решења 

која се, међутим  могу такмичити са већим бројем решења за здравље цревне флоре и 

замену за антибиотике. Преклапање између производа оба учесника није од значаја за 

тржиште Србије, обзиром да оба друштва имају ограничену и незнатну продају на 
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територији Републике Србије. Даља сегментација релевантног тржишта по основу 

врсте технологије која се користи, је могућа, али она није неопходна имајући у виду да 

концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији. 

 

По питању тржишта ензима, и подносилац захтева и циљно друштво производе и 

продају производе на бази ензима који су намењени за побољшање варења код 

животиња. Преклапање активности учесника у концентрацији није међутим значајно за 

Србију, с обзиром на то обзиром да циљно друштво није остварило продају производа 

на бази ензима у Србији, па  стога Комисија није прихватила предлог подносиоца да се 

и тржиште ензима одреди као релевантно тржиште производа. 

 

Релевантно географско тржиште Комисија је дефинисала на националном нивоу као 

тржиште Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу доступних података и података који су јој достављени уз пријаву 

концентрације, закључила да концентрација неће нарушити конкуренцију на 

дефинисаном релевантном тржишту у Србији. 

 

С обзиром на то да су оба учесника остварила тек незнатну продају у Србији, са 

тржишним уделима мањим од 1%, као и да ће трансакција довести само до мањег 

хоризонталног преклапања које ће довести до занемарљивог повећања тржишног 

удела, може  се закључити да спровођењем предметне концентрације неће доћи до 

негативних ефеката на конкуренцију, 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 

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 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 и 95/2018). 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Небојша Перић с.р. 
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