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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 6/0-02-604/2021-1, коју је дана 13. августа 

2021. године поднело привредно друштво ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPE 

B.V, са седиштем на адреси Kingsfordweg 83, 1043GP Amsterdam, Холандија, преко 

пуномоћника адвоката Тијане Којовић, Булевар краља Александра бр. 28, Београд, 

дана 22. септембра 2021. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва ARCHER 

DANIELS MIDLAND EUROPE B.V., са седиштем на адреси Kingsfordweg 83, 1043GP 

Amsterdam, Холандија, регистрациони број 24149451, над друштвом Victoria Group 

D.O.O. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина бр. 115б, Београд, 

Република Србија, матични број 17364723, као и над његовим зависним друштвом 

Sojaprotein Društvo sa ograničenom odgovornošću za preradu soje Bečej, са седиштем на 

адреси Индустријска бр. 1, Бечеј, Република Србија, матични број 08114072, 

куповином удела. 

  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво ARCHER DANIELS 

MIDLAND EUROPE B.V., уплатио износ од XXX динара, дана 1. септембра 2021. 

године на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља одговарајући 

прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

  

Образложење 
 

Привредно друштво ARCHER DANIELS MIDLAND EUROPE B.V., са седиштем на 

адреси Kingsfordweg 83, 1043GP Amsterdam, Холандија, регистрациони број 

24149451 (у даљем тексту: ADM или подносилац пријаве), поднело је дана 13. 

августа 2021. године, преко пуномоћника адвоката Тијане Којовић, Булевар краља 

Александра бр. 28, Београд, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-

02-604/2021-1. Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на 

тржишту у скраћеном поступку. Комисији су достављене и допуне пријаве 20. 

августа, 7. и  21. септембра 2021. 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: 6/0-02-604/2021-7 

  Датум: 22. септембар 2021. 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 њених допуна, 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, даље у тексту: Закон) и са чланом 2. 

Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник 

РС“, број 05/16). 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. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве припада ADM групи друштава и налази се под контролом 

друштва ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY, са седиштем у Чикагу, 

Сједињене Америчке Државе. ADM група представља водећу светску компанију 

активну у производњи и преради пољопривредних производа. Ова група друштава 

поседује глобалну мрежу за транспорт, набавку, складиштење и прераду 

пољопривредних сировина као што су уљарице, кукуруз, пшеница, мило, зоб и јечам, 

укључујући производе добијене из наведених сировина. Производни асортиман  

ADM групе обухвата различите прехрамбене производе, пића, производе за исхрану 

животиња, протеине и друге састојке за производњу хране.  

 

Према наводима у пријави, пословање ове групе друштава организовано је у три 

сегмента: 

1. „Пољопривредне услуге и уљарице“- овај сегмент ADM групе обухвата њене 

глобалне активности у вези набавке, трговине, транспорта и складиштења 

пољопривредних производа, као и дробљене и даљу прерару уљарица, соје и 

меких семенки (семенки памука, сунцокрета, уљане репице и лана) у биљна 

уља и протеинска јела, 

2. „Угљени хидрати“- активности овог сегмента обухватају производњу 

производа и састојака од кукуруза и пшенице који се користе у производњи 

хране и пића и укључују и заслађиваче, кукурузни и пшенични скроб, сируп, 

глукозу, пшенично брашно и декстрозу, и  

3. „Прехрамбени сегмент“- чије активности обухватају: производњу хране, пића, 

додатака исхрани, хрене за животиње и мешавине за исхрану стоке, 

аквакултуре и храну за кућне љубимце; производњу, продају и дистрибуцију 

широког спектра састојака и раствора, укључујући протеине биљног порекла, 

природне ароме, природне боје, емулгаторе, растворљива влакна, полиоле, 

хидроколоиде, пробиотике, пребиотике, ензиме, ботаничке екстракте и друге 

састојке за производњу производа за исхрану људи и животиња; набавку, 

предраду и дистрибуцију пасуља и др. 

 

Сва друштва која припадају ADM групи друштава представљају једног учесника на 

тржишту у смислу члана 5. Закона. 
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Према наводима у пријави ADM група је у 2020. години остварила око 52 691 

милиона евра прихода у свету. У Републици Србији, ADM група нема регистрована 

зависна друштва, а у 2020. години је на тржишту Републике Србије остварила око [...] 

евра прихода.  

 

Предметном трансакцијом обухваћено је друштво Victoria Group D.O.O. Beograd, са 

седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина бр. 115б, Београд, Република Србија, 

матични број 17364723, као и његово зависно друштво Sojaprotein Društvo sa 

ograničenom odgovornošću za preradu soje Bečej, са седиштем на адреси Индустријска 

бр. 1, Бечеј, Република Србија, матични број 08114072 (у даљем тексту: Sojaprotein 

или циљно друштво). Према наводима у пријави, друштво Victoria Group D.O.O. 

Beograd тренутно не поседује друга зависна друштва, већ своје претежне активности 

обавља искључиво преко друштва Sojaprotein. Друштво Victoria Group D.O.O. 

Beograd се налази под контролом друштва MК GROUP D.O.O. BEOGRAD, са 

седиштем у Републици Србији, које поседује 67% удела у њему, при чему су 

мањински чланови овог друштва физичко лице Милија Бабовић, са пребивалиштем у 

Републици Србији, који поседује 16,5% удела, и привредно друштво APSARA 

LIМITED, са седиштем на Кипру, које поседује 16,5% удела у њему. 

 

Друштво Sojaprotein је основано 1977. године и представља највећег 

произвођача/прерађивача соје у Републици Србији. Ово друштво бави се прерадом 

искључиво генетски немодификоване соје (non-GMO),  а са својим капацитетима од 

[...] тона прераде соје годишње представља и једног од најзначајнијих произвођача 

генетски-немодификоване соје на нивоу Европе. Асортиман производа овог друштва 

обухвата широк спектар биљних протеинских генетски-немодификованих састојака 

за производњу месних алтернатива, кондиторских производа, протеинских плочица, 

фармацеутских производа, хране за исхрану кућних љубимаца и производа за 

исхрану животиња. Посредством продаје својих производа друштво Sojaprotein је 

активно у 65 држава.  

 

Циљно друштво се тренутно налази под контролом друштва Victoria Group D.O.O. 

Beograd, које поседује 89,2% удела. Мањински члан овог друштва је друштво 

Sliderule Trading Limited, са седиштем на Кипру, које поседује 10,8% удела у њему. 

 

Према наводима у пријави, циљно друштво је у 2020. години остварило око 139,8 

милиона евра прихода у свету, при чему је на тржишту Републике Србије остварено 

око 46,17 милиона евра прихода.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о 

купродаји удела  закључен 26. јула 2021. године између подносиоца пријаве, у 

својству купца, и друштва MК GROUP D.O.O. BEOGRAD, физичког лица Милије 

Бабовића и друштва APSARA LIМITED, у својству продаваца укупно 100% удела у 

друштву Victoria Group D.O.O. Beograd.  

 

Након спровођења предметне трансакције, друштво Victoria Group D.O.O. Beograd ће 

бити у потпуном власништву и под појединачном контролом подносиоца пријаве, 

који ће посредством њега контролисати и циљно друштво у ком ће посредно 

поседовати 89,2% удела. 
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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 достављених Комисији 

о укупним годишњим приходима учесника у концентрацији остварених у свету и у 

Републици Србији у 2020. години, проистиче да су ови приходи виши од прописаних 

износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је 

постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.  

 

Пријава је поднета у складу са чл. 63. ст. 1. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште производа 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.  

 

Имајући у виду првенствено активности циљног друштва, као и претходну праксу 

Комисије (Решење Комисије број 6/0-02-877/2019-4  MK Group/Victoria Group од 11. 

децембра 2021. године) подносилац пријаве је предложио да се за потребе ефеката 

предметне концентрације дефинишу следећа релевантна тржишта производа/услуга: 

1. тржиште производње и трговине на велико производима од соје који се 

користе у људској исхрани, и  

2. тржиште производње и трговине на велико производима од соје који се 

користе у исхрани животиња. 

 

Према наводима у пријави, стварна делатност циљног друштва обухвата откуп и 

прераду соје за потребе производње производа који се користе у исхрани људи и у 

исхрани животиња. Наведени производи обухватају сојин протеински концентрат, 

текстурирано сојино брашно, сојино брашно и текстурирани сојин протеински 

концентрат. Главне робне марке циљног друштва у оквиру производа који се користе 

за исхрану људи су SOPRO и SOPROTEX, а у оквиру производа који се користе за 

исхрану животиња TRADCON.  

 

Продаја производа од соје који се користе у људској исхрани врши се преко 

дистрибутера или директно крајњим купцима и то првенствено индустријским 

купцима активним у производњи кондиторских и месних производа. Циљно друштво 

све своје производе од соје за људску исхрану испоручује у паковањима од 25 кг, при 

чему неке од њих (првенствено текстурате) дистрибутери препакују и на тај начин 

продају посредством малопродајних ланаца. Сојин протеински концентрат се 
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користи у производњи месних производа, сојино брашно у производњи месних и 

кондиторских производа, а текстурати у производњи месних производа и у крајњој 

потрошњи.  

 

Продаја производа од соје који се користе у исхрани животиња, и то првенствено 

сојине сачме, се заснива на директној продаји произвођачима сточне хране, фармама 

и пољопривредним газдинствима, дистрибутивним каналима трговаца који је даље 

продају кроз ланце пољопривредних или ветеринарских апотека, као и трговцима за 

даљу продају. Према наводима у пријави, у Републици Србији у оквиру ове групе 

производа сојина сачма представља значајно продаванији производ у односу на 

сојине протеинске концентрате.  

 

Циљно друштво поседује производне капацитете за обраду соје од [...] тона на 

годишњем нивоу, што према његовим сопственим проценама представља око /20-

30/% од укупних производних капацитета ове врсте у Републици Србији у 2020. 

години ([...] тона на годишњем нивоу). У циљном друштву се обрађује искључиво 

генетски немодификована соја. 

 

Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа производа, а нарочито 

циљног друштва и његовог зависног друштва и своју претходну праксу, Комисија је 

за потребе оцене ефеката предметне концентрације дефинисала следећа релевантна 

тржишта производа/услуга: 

1. тржиште производње и трговине на велико производима од соје који се 

користе у људској исхрани, и  

2. тржиште производње и трговине на велико производима од соје који се 

користе у исхрани животиња, 

 

прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве.  

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је, у складу са чланом 6. став 3. 

у вези са чланом 2. Закона, релевантно географско тржиште дефинисала као 

територију Републике Србије, за оба претходно дефинисана релевантна тржишта 

производа, прихвативши и на тај начин предлог подносиоца пријаве. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације Комисија је констатовала да су учесници у 

концентрацији присутни на тржишту производње и трговине на велико производима 

од соје који се користе у људској исхрани у Републици Србији. Према достављеним 

подацима, који се заснивају на интерним проценама циљног друштва, укупна 

величина овог релевантног тржишта у Републици Србији у 2020. години износила је 

око [...] вредносно посматрано. Према наводима у пријави, подносилац пријаве је у 

2020. години на тржишту Републике Србије остварио приход од продаје релевантних 

производа у вредности од [...] евра што представља тржишно учешће од /0-5/% по 

том основу. Циљно друштво је у посматраној години на овом релевантном тржишту 

производа остварило [...] евра прихoда што представља тржишно учешће од /50-60/%. 

Заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији на тржишту производње и 

трговине на велико производима од соје који се користе у људској исхрани у 

Републици Србији у 2020. години било је /50-60/%. Као највећи конкуренти учесника 

у концентрацији на овом релевантном тржишту производа у Републици Србији у 
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2020. години наведена су следећа друштва: [...] са оствареним тржишним учешћем 

према вредности продаје од око /20-30/% (вредност продаје око [...] евра), [...]са 

оствареним тржишним учешћем према вредности продаје од око /5-10/% (вредност 

продаје око [...] евра) и [...] са оствареним тржишним учешћем према вредности 

продаје такође од око /5-10/% (вредност продаје око [...] евра). 

 

Према наводима у пријави, намера подносиоца пријаве је да након спровођења 

предметне концентрације настави са производњом у производним погонима циљног 

друштва, као и да у исте изврши инвестиције ради њиховог проширења како би се 

задовољила растућа светска тражња за протеинима биљног порекла. 

 

Имајући у виду да подносилац пријаве тренутно у Републици Србији не поседује 

производне погоне нити регистрована зависна друштва, као и његово ограничено 

досадaшње присуство на овом релевантном тржишту производа (/0-5/%) посредством 

увоза релевантних производа, Комисија је констатовала да ће спровођење предметне 

концентрације довести до хоризонталних преклапања која неће значајно изменити 

структуру тржишта производње и трговине на велико производима од соје који се 

користе у људској исхрани у Републици Србији. Комисија је констатовала да 

спровођење предметне концентрације неће проузроковати негативне вертикалне 

ефекте на овом релевантном тржишту производа у Републици Србији. 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 

подносилац пријаве није присутан на тржишту производње и трговине на велико 

производима од соје који се користе у исхрани животиња у Републици Србији. Према 

интерним проценама циљног друштва, укупна величина овог релевантног тржишта 

производа у Републици Србији је у 2020. години износила [...] евра вредносно 

посматрано. Циљно друштво је у наведеној години остварило продају релевантних 

производа у вредности од [...] евра што представља тржишно учешће од /20-30/% 

према вредности продаје. Као највећи конкуренти циљног друштва на овом 

релевантном тржишту производа у Републици Србији у 2020. години наведена су 

следећа друштва: [...] са оствареним тржишним учешћем према вредности продаје од 

око /20-30/% (вредност продаје [...] евра), [...] са оствареним тржишним учешћем 

према вредности продаје од око /10-20/% (вредност продаје [...] евра) и [...] са 

оствареним тржишним учешћем према вредности продаје од око /5-10/% (вредност 

продаје [...] евра).   

 

На основу наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне 

концентрације неће довести до хоризонталних преклапања активности учесника у 

концентрацији на тржишту производње и трговине на велико производима од соје 

који се користе у исхрани животиња у Републици Србији. Комисија је констатовала 

да спровођење предметне концентрације неће проузроковати негативне вертикалне 

ефекте на овом релевантном тржишту производа у Републици Србији.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу 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 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 
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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, 106/2015 и 95/2018).  

 

 

               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

  

          Небојша Перић, с. р.  

 

 

 


