
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                        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 
 
 
 

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 6/0-02-417/2021-1, коју је 5. маја 2021. године, поднело 
привредно друштво „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH, са седиштем на адреси 
Бијељинска 9, Брчко дистрикт БиХ, Босна и Херцеговина, преко пуномоћника  
адвоката Миодрага Јанковића из адвокатске канцеларије Бајић и Поповић, 
Стражиловска 23, Нови Сад, дана 11. јуна 2021. године, доноси следеће 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt 
BiH, са седиштем на адреси Бијељинска 9, Брчко дистрикт БиХ, Босна и Херцеговина, 
матични број 1-323, над пословањем привредног друштва ЕРАКОВИЋ д.о.о. Бечеј, са 
седиштем на адреси Новосадска 163, Бечеј, Република Србија, матични број 08677921, 
које се односи на производњу и продају сточне хране. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH, 
дана 7. маја 2021. године, уплатио износ од XXX на рачун Комисије за заштиту 
конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о одобрењу 
концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Привредно друштво „BIMAL“ d.d. Brčko distrikt BiH, са седиштем на адреси 
Бијељинска 9, 76100 Брчко дистрикт БиХ, Босна и Херцеговина, матични број 1-323 (у 
даљем тексту: BIMAL), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 
Комисија), дана 5. маја 2021. године, преко пуномоћника адвоката Миодрага Јанковића 
из адвокатске канцеларије Бајић и Поповић, Стражиловска 23, Нови Сад, пријаву 
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концентрације број 6/0-02-417/2021-1. Подносилац пријаве је поднео допуне пријаве 
10. маја 2021. године и 4. јуна 2021. године.  
 
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. У списима 
предмета се налази 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. 

 
1. Учесници у концентрацији  

 
Подносилац пријаве, привредно друштво BIMAL, послује у оквиру BIMAL Групе 
друштaва (уљарице и житарице), која се бави прерадом уљарица и житарица, 
производњом сировог и јестивог (сунцокретовог и биљног) уља и протеинске сачме и 
прометом ових производа, трговином житарицама и производима, као и производњом 
и трговином финалним производима, односно јестивим уљима, као и пружањем услуга 
за складиштење и услуга бизнис парка. Фабрика за производњу јестивог уља BIMAL у 
Брчком главна је оперативна компанија BIMAL Групе, која према највишим 
стандардима производи јестиво уље из семена сунцокрета, соје и уљане репице. 
Компанија BIMAL реализује производњу јестивог уља од сировина до готовог 
производа. Са производним капацитетом од 120.000 мт, капацитетима рафинисања од 
60.000 мт и складишним капацитетом сировина од 100.000 м3, BIMAL годишње 
пласира на тржиште више од 150.000 тона различитих производа.  
 
Група BIMAL се налази под заједничком контролом друштава из Аустрије: Studen & 
Co Holding GmbH и OLEA Rauch GmbH & Co KG, а преко друштва […]. Друштво 
Studen & Co Holding GmbH је [...], а друштво OLEA Rauch GmbH & Co KG је 
командитно друштво које је основано и послује у складу са прописима Републике 
Аустрије, са сложеном власничком структуром уређеном правним прописима 
Републике Аустрије. Друштво OLEA Rauch GmbH & Co KG и његове повезане 
компаније се баве производњом и продајом јестивих уља и масти у Аустрији. 

 
У оквиру групе друштава која су под контролом друштва Studen & Co Holding GmbH 
послује и група друштава AGRANA-STUDEN, коју чини десет оперативних компанија 
заједничког улагања које су основале група AGRANA и друштво Studen & Co Holding 
GmbH. Ова група друштава се бави трговином, прерадом и дистрибуцијом шећера и 
заслађивача у свим облицима. Друштво AGRANA-STUDEN Sugar Trading Ges.m.b.H., 
Беч, Аустрија, је најважнија трговинска компанија у оквиру ове групе, која се бави 
набавком сировог и белог шећера са светских тржишта, руковођењем великом 
логистиком, продајним активностима, као и активностима финансирања и 
контролисања активности целокупне групације. Групација поседује и рафинерију 
шећера STUDEN-AGRANA у Брчком, а друштва која послују под називом 
AGRAGOLD и AGRANA-STUDEN су дистрибутивне компаније одговорне за продају 
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белог кристалног шећера и других производа друштва Studen & Co Holding, односно 
BIMAL Групе широм југоисточне Европе, укључујући Словенију, Хрватску, Босну и 
Херцеговину, Србију, Македонију, Албанију и Косово. 
 
BIMAL Група послује у Републици Србији преко следећих зависних друштава:  
 
     1. BIMAL Agri d.o.o. Bečej, са седиштем на адреси Новосадска 165, Бечеј, матични 
број 21125423, чија је регистрована делатност трговина на велико житом, сировим 
дуваном, семењем и храном за животиње (шифра: 4621); 
     2. BIMAL Invest d.o.o., са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в, Београд, 
матични број 21281492, чија је регистрована делатност обављање консултантских 
активности у вези с пословањем и осталим управљањем (шифра: 7022); 
     3. BIMAL Trading d.o.o., са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в, Београд, 
матични број 20922192, чија је регистрована делатност трговина на велико млечним 
производима, јајима и јестивим уљима и мастима (шифра: 4633);  
     4. AGRANA-STUDEN SERBIA DOO, са седиштем на адреси Булевар Зорана 
Ђинђића 83, Београд, матични број 20780185, чија је регистрована делатност трговина 
на велико шећером, чоколадом и слаткишима (шифра: 4636); 
     5. STUDEN GLOBAL DOO, са седиштем на адреси Милентија Поповића 5в, 
Београд, матични број 17568353, чија је регистрована делатност изнајмљивање 
властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима (шифра: 6820);  
     6. BIMAL Sunce d.o.o. Sombor, са седиштем на адреси Стапарски пут бб, Сомбор, 
матични број 21441830, чија је регистрована делатност производња уља и масти 
(шифра: 1041); 
     7. NCP d.o.o. Sombor, са седиштем на адреси Стапарски пут бб, Сомбор, матични 
број 21592102, чија је регистрована делатност изнајмљивање властитих или 
изнајмљених некретнина и управљање њима (шифра: 6820); 
     8. BELISAR d.o.o., са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 83, Београд, 
матични број 21293156, чија је регистрована делатност остале пратеће делатности у 
саобраћају (шифра: 5229);  
      
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над пословањем 
привредног друштва ЕРАКОВИЋ д.о.о. Бечеј (у даљем тексту: ЕРАКОВИЋ), са 
седиштем на адреси Новосадска 163, Бечеј, Република Србија, матични број 08677921, 
које се односи на производњу и продају сточне хране (даље у тексту: циљно 
пословање). ЕРАКОВИЋ друштво је основано 1998. године од стране физичког лица 
Веселина Ераковића. Од оснивања, главна пословна активност друштва је трговина 
пшеницом, кукурузом, сојом, сунцокретом, јечмом, сојином и сунцокретовом сачмом, 
сточним брашном и осталим производима на домаћем и иностраном тржишту.  
 
ЕРАКОВИЋ се налази под заједничком контролом физичких лица Александре 
Ераковић (50%) и Веселина Ераковића (50%).  
 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 
Предложена трансакција се односи на стицање појединачне контроле од стране 
друштва BIMAL над пословањем друштва ЕРАКОВИЋ. Наиме, Меморандумом о 
разумевању, потписаним 29. априла 2021. године, исказана је пословна намера да се од 
стране друштва BIMAL изврши стицање 66,67% удела у будућем зависном друштву (у 
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даљем тексту: СПВ), а да физичко лице, Веселин Ераковић, истовремено стекне 
33,33% удела у СПВ-у.  
 
СПВ ће се претходно основати од стране друштва ЕРАКОВИЋ, и у то привредно 
друштво ће се као улог унети имовина, односно имовински комплекс Фабрике за 
производњу сточне хране „Бечејка“, и састојаће се од некретнина уписаних у ЛН бр. 
15169 КО Бечеј, к.ч. 7899/9, те у ЛН бр. 6646 КО Бечеј к.ч 7899/2, опреме предметне 
фабрике и права интелектуалне својине (индивидуални жиг за знак „Бечејка“ из 
исправе о жигу регистарски број 78345). СПВ ће бити регистровано за обављање 
делатности 1091- производња готове хране за домаће животиње (према Уредби о 
класификацији делатности Републике Србије). Након регистрације стицања удела од 
стране друштва BIMAL и физичког лица, Веселина Ераковића, усвојиће се нови 
Оснивачки акт СПВ, чија ће садржина бити у складу са Меморандумом о разумевању.  
 
Стицањем удела од 66,67%, BIMAL би стекао појединачну контролу над 
новооснованим привредним друштвом (СПВ). Након оснивања СПВ-а од стране 
друштва ЕРАКОВИЋ, стицања удела у истом од стране друштва BIMAL и физичког 
лица, Веселина Ераковића и усвајања новог Оснивачког акта, учесници у 
концентрацији намеравају да се СПВ припоји друштву BIMAL Agri d.o.o. Bečej (у 
даљем тексту: BIMAL Agri).  Након спроведеног намераваног припајања, BIMAL би у 
друштву BIMAL Agri имао власничко учешће од 84%, док би физичко лице, Веселин 
Ераковић, имао власнички удео од 16%. 
 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 
члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 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 већи од износа 
који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 
утврдила да је пријава концентрације поднета у складу са чланом 63. став 2. Закона. 

4. 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). У складу са наведеном уредбом, релевантно тржиште производа представља 
скуп роба или 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 би се релевантно тржиште производа за потребе ове 
концентрације могло дефинисати као тржиште производње и велепродаје сточне хране. 
Код оваквог предлога дефиниције релевантног тржишта производа у предметној 
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концентрацији, подносилац пријаве је пошао од стварне делатности учесника у 
концентрацији, а нарочито будућег зависног друштва, чија ће стварна делатност бити 
производња готове хране за домаће животиње (производња и велепродаја сточне 
хране). 
 
Такође, при дефинисању релевантног тржишта, подносилац пријаве је имао у виду већ 
прихваћене дефиниције релевантног тржишта производа у решењима Комисије бр. 6/0-
02-434/2013-5 (Patent Co/ Abris Cee Mid Market Fund) и 6/0-02-613/2015-5 (Agrifirm и 
Зоран Вукадиновић/Сто посто д.о.о.) и 6/0-02-434/2018-4 (De Heus и HZŽ Komponenta). 
 
Код утврђивања релевантног тржишта производа у овој концентрацији Комисија је 
прихватила дефиницију релевантног тржишта предложену од стране подносиоца 
пријаве, полазећи пре свега од делатности будућег зависног друштва (СПВ) и циљног 
пословања. Како је претходно наведено, у основни капитал СПВ-а ће бити унета 
имовина у власништву друштва ЕРАКОВИЋ, која у суштини представља имовински 
комплекс Фабрике за производњу сточне хране „Бечејка“, одакле произлази да ће СПВ 
практично преузети производне капацитете од друштва ЕРАКОВИЋ. Технологија 
(машинско технолошка опрема) која је тренутно у власништву друштва ЕРАКОВИЋ, а 
за коју постоји намера уноса у основни капитал СПВ-а, је у потпуности адекватна за 
законито и функционално обављање пословне делатности производње сточне хране.  
 
Поред тога, подносилац пријаве је у допуни пријаве навео да ће BIMAL преузети и 
објекте које је је друштво ЕРАКОВИЋ користило за пружање услуга складиштења, а 
који су део комплекса Фабрике за производњу сточне хране „Бечејка“. Имајући у виду 
претходно наведено, Комисија је релевантна тржишта производа у предметној 
трансакцији одредила као: 1) тржиште производње и велепродаје сточне хране и 2) 
тржиште пружања услуга складиштења.  
 
Када је у питању дефиниција релевантног географског тржишта, подносилац пријаве је 
предложио да се оно дефинише на националном нивоу, као тржиште Републике 
Србије. Комисија је прихватила овакав предлог подносиоца пријаве, и одредила 
тржиште Републике Србије за оба дефинисана релевантна тржишта производа, што је у 
складу са њеним законским надлежностима да ефекте предложених концентрација 
процењује на територији Републике Србије. Комисија је имала у виду да тржиште 
пружања услуга складиштења може бити и регионално одређено, нпр. као тржиште 
Војводине, али је проценила да у конкретном случају није неопходна ужа дефиниција 
релевантног географског тржишта, јер подносилац пријаве не пружа услуге 
складиштења у Републици Србији.  
 
5. Оцена ефеката концентрације 

 
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 
је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац пријаве, 
оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, имајући у 
виду следеће чињенице. 

Према подацима које је доставио подносилац пријаве и на основу његових процена, 
укупна величина тржишта производње и велепродаје сточне хране, у смислу вредности 
продаје у Републици Србији у 2020. години, износила је [...] евра односно [...] динара. 
У погледу обима тржишта, укупна количина сточне хране која је у Србији продата у 
2020. години  износила је […] тона. 
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Друштво ЕРАКОВИЋ д.о.о. Бечеј је у 2020. години продало на тржишту Републике 
Србије [...] тона сточне хране у укупној вредности од [...], односно [...], па имајући у 
виду вредност и обим укупне производње и продаје, тржишни удео друштва 
ЕРАКОВИЋ (односно циљног пословања) на релевантном тржишту је око /0-5/%.  

Друштво BIMAL нема производне погоне на релевантном тржишту производње и 
велепродаје сточне хране у Републици Србији, због чега није активан на предложеном 
релевантном тржишту.  

Према проценама подносиоца пријаве, главни учесници тј. конкуренти на релевантном 
тржишту производње и елепродаје сточне хране у Србији су следећа друштва: „Gebi“ 
d.o.o. Чантавир са око /10-20/% тржишног удела, „Patent Co“ d.o.o. Мишићево са око /5-
10/% тржишног удела, “De Heus“ d.o.o. Šabac са око /5-10/% тржишног удела, „Храна 
Продукт“ д.о.о. Салаш Ноћајски са /5-10/% тржишног удела и „Сто посто“ д.о.о. 
Београд, са /5-10/% тржишног удела. 

Осим наведених главних конкурената чији се тржишни удели могу сматрати 
значајним, како се наводи у пријави, на релевантном тржишту у Србији је присутан 
изузетно велики број других – појединачно малих учесника, односно мале фирме – 
мале мешаоне хране и такозвани интегрисани системи (системи који имају и своје 
системе производње сточне хране, своје фарме и своје кланице), који заузимају остатак 
овог релевантног тржишта.  

Имајући у виду да је тржишни удео друштва ЕРАКОВИЋ на релевантном тржишту 
производње и велепродаје сточне хране у Републици Србији низак (/0-5/%), а да 
друштво BIMAL није присутно на овом релевантном тржишту, између учесника у 
концентрацији неће доћи до хоризонталног преклапања нити стварања вертикалних 
веза на тржишту производње и велепродаје сточне хране у Републици Србији. 

Када је у питању тржиште пружања услуга складиштења, подносилац пријаве наводи 
да друштво ЕРАКОВИЋ поседује силос капацитета [...] и да је у 2020. години пружило 
услуге складиштења у укупној вредности од [...] евра. Имајући у виду складишне 
капацитете других учесника на тржишту (Victoria Logistic d.o.o. Novi Sad око [...] тона 
у власништву и [...] у екстерним складиштима; Жито Бачка д.о.о. Кула око [...] тона, 
Agroglobe d.o.o. Novi Sad око [...] тона), може се закључити да је тржишни удео 
друштва ЕРАКОВИЋ на тржишту пружања услуга складиштења занемарљив (око /0-
5/%). Будући да BIMAL група у 2020. години није пружала услуге складиштења у 
Републици Србији, између учесника у концентрацији неће доћи до хоризонталног 
преклапања нити стварања вертикалних веза на овом релевантном тржишту. 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 
је, на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да 
концентрација неће нарушити конкуренцију на дефинисаним релевантним тржиштима 
у Републици Србији.  
 
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 
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 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. 
          
 
                                                                                  

 
 
 


