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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 6/0-02-556/2021-1, коју je дана 9. јула 2021. године поднелo
привреднo друштвo Balkan Commodities d.o.o, сa седиштем на адреси Булевар Војводе
Бојовића 6-8, Београд, Република Србија, преко пуномоћника адвоката Данијела
Стевановића из Београда, Булевар Војводе Бојовића 6-8, дана 31. августа 2021. године,
доноси следеће
РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Balkan
Commodities d.o.o, сa седиштем на адреси Булевар Војводе Бојовића 6-8, Београд,
Република Србија, матични број 21698792, над привредним друштвима GRANEXPORT
DOO PANČEVO, са седиштем на адреси Лука Дунав бр. 5, Панчево, Република Србија,
матични број 07061641, LUKA-BAČKA PALANKA D.O.O., са седиштем на адреси
Индустријска зона бр. 35, Бачка Паланка, Република Србија, матични број 08760233, и
DOO ŽITO-BAČKA KULA, са седиштем на адреси Јосипа Крамера бр. 17, Кула,
Република Србија, матични број 08004293, укључујући имовину привредног друштва
AGROGLOBE DOO NOVI SAD, са седиштем на адреси Булевар ослобођења бр. 60,
Нови Сад, матични број 08827893, која обухвата [...] силоса и пословање овог друштва
које се односи на трговину житарицама и уљарицама.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Balkan Commodities d.o.o., дана
27. августа 2021. године, уплатио износ од ХХХ динара на рачун Комисије за заштиту
конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Balkan Commodities d.o.o, сa седиштем на адреси Булевар Војводе
Бојовића 6-8, Београд, Република Србија, матични број 21698792 (у даљем тексту:
Balkan Commodities или подносилац пријаве), поднело је дана 9. јула 2021. године,
преко пуномоћника, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-

556/2021-1 (даље у тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија за
заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на
тржишту у скраћеном поступку. Комисији је достављена допуна пријаве дана 13.
августа 2021. године.
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, у даљем 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, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту
одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија ће о овом захтеву
одлучити посебним закључком о заштити података.
Учесници у концентрацији
Друштво Balkan Commodities представља холдинг друштво посебне намене и припада
Trans-Oil групи друштава којом, као крајње матично друштво, управља друштво Aragvi
Holding Internationаl Limited, са седиштем на адреси Menandrou, 4 Gala Tower, 2. спрат,
1066 Никозија, Република Кипар, матични број 308295 (у даљем тексту: Aragvi).
Друштво Aragvi је под контролом физичког лица Vaja Enricovich Jhashi-ја, са
пребивалиштем у Сједињеним Америчким Државама, које поседује 87,5% удела у овом
друштву. Према наводима у пријави, осим Trans-Oil гpyпe друштава, физичко лице
Vaja Enricovich Jhashi не контролише, у смислу члана 5. Закона, ниједно друго друштво
нити пословање.
Trans-Oil гpyпa друштава послује као агро-индустријски холдинг претежно у
Молдавији, а његове активности обухватају дробљење уљарица, обраду и складиштење
семена, трговину, производњу биљних уља и ратарство. Пословање ове групе друштава
организовано је у оквиру следећих пословних јединица активних претежно у
Молдавији:
1. „Дробљење уљарица“ – обухвата активности прераде уљарица за људску
употребу и производњу хране за животиње,
2. „Семење и трговина“ – обухвата активности складиштења и трговине семенима
и уљарицама,
3. „Извозни терминали“ – обухвата услуге руковања и транспорта примарно у
погледу семена и јестивих уља, које се пружају унутар групе, као и трећим
лицима, преко терминала Reni, Reni-line и Giurgulesti,
4. „Ратарство“ – ова група друштава представља једног од највећих
пољопривредних произвођача у Молдавији и поседује више од 60.000 хектара
високо продуктивног пољопривредног земљишта у дугорочним закупима.
У Републици Србији, физичко лице Vaja Enricovich Jhashi контролише друштво
VICTORIAOIL DOO ŠID, са седиштем на адреси Бранка Epићa 2, Шид, матични број
08140391 (концентрација одобрена Решењем Комисије број 6/0-02-577/2020-7 од 2.
новембра 2020. године).
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Друштво VICTORIAOIL DOO ŠID је претежно активно у производњи сирових и
рафинисаних уља (уља семена сунцокрета, сојиног уља и уља уљане репице) и
протеинске сачме, а управља и фабриком за флаширање и паковање јестивих уља.
Најпознатија робна марка овог друштва за робу широке потрошње је „Iskon“, јестиво
сунцокретово уље, са преко 70 милиона произведених флаша годишње. Друштво
VICTORIAOIL DOO ŠID остварује значајну продају путем извоза, како на суседним,
тако и на другим међународним тржиштима, као што су Албанија, Аустрија, Босна и
Херцеговина, Хрватска, Мађарска, Грчка, Италија, Црна Гора, Холандија, Северна
Македонија, Словачка, Словенија, итд. Поред наведеног, ово друштво поседује и
капацитете за производњу биодизела, [...].
Сва друштва која су под контролом физичког лица Vaja Enricovich Jhashi, у смислу
члана 5. Закона, сматрају се једним учесником на тржишту.
Предметном трансакцијом обухваћена су друштва и имовина која тренутно припадају
МК групи друштава, која је под крајњом контролом физичког лица Миодрага Костића
(у даљем тексту заједно: циљна друштва и циљна имовина). Циљна друштва и имовина
предметне трансакције су:
1. GRANEXPORT DOO PANČEVO, са седиштем на адреси Лука Дунав бр. 5, Панчево,
Република Србија, матични број 07061641 (у даљем тексту: GRANEXPORT) –
активности овог друштва су подељене на два сегмента, и то производни, у оквиру ког
се врши производња кукурузних млинских производа за људску конзумацију и за
индустријске потребе, као и сировина за производњу животињске хране, и трговински,
који обухвата активности трговине кукурузом [...];
2. LUKA-BAČKA PALANKA D.O.O, са седиштем на адреси Индустријска зона бр. 35,
Бачка Паланка, Република Србија, матични број 08760233 (у даљем тексту: LUKABAČKA PALANKA) – активности овог друштва односе се на управљање луком која се
налази у Бачкој Паланци;
3. DOO ŽITO-BAČKA KULA, са седиштем на адреси Јосипа Крамера бр. 17, Кула,
Република Србија, матични број 08004293 (у даљем тексту: ŽITO-BAČKA) –
активности овог друштва обухватају производњу млинских производа од пшенице,
односно различитих врста брашна, као и у производњу сировина за производњу хране
за животиње;
4. део имовине привредног друштва AGROGLOBE DOO NOVI SAD, са седиштем на
адреси Булевар ослобођења бр. 60, Нови Сад, матични број 08827893, који обухвата [...] комплекса силоса за складиштење житарица и пословање овог друштва које се
односи на трговину житарицама и уљарицама, који ће према наводима у пријави пре
спровођења предметне трансакције бити пренети на друштво ŽITO-BAČKA.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о
купопродаји, закључен 20. јула 2021. године између подносиоца пријаве, у својству
купца, и друштава MK Group d.o.o. и AGROGLOBE DOO NOVI SAD, у својству
продаваца циљних друштава и циљне имовине. Овим уговором је предвиђено да
подносилац пријаве стекне 100% удела у друштвима GRANEXPORT DOO PANČEVO,
LUKA-BAČKA PALANKA и ŽITO-BAČKA, укључујући део имовине друштва
AGROGLOBE DOO NOVI SAD, чиме ће стећи појединачну контролу над наведеним
друштвима.
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[...]
Испуњеност услова 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 приходима који су учесници у концентрацији
остварили у свету и у Републици Србији, 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 одредбама члана 63. став 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.
Подносилац пријаве је, имајући у виду активности циљних друштава и циљне имовине,
предложио да се за потребе оцене ефеката предметне концентрације дефинишу следећа
релевантна тржишта производа: тржиште добављања састојака за животињску храну
без семена, тржиште производње и продаје млинских производа, односно брашна за
људску употребу, тржиште производње и велепродаје кукуруза, тржиште производње
и велепродаје пшенице, тржиште производње и велепродаје сунцокрета, тржиште
производње и велепродаје уљане репице, тржиште производње и велепродаје соје,
тржиште складиштења житарица, тржиште велепродаје вештачких ђубрива и тржиште
пружања лучких услуга.
Група друштава којој припада подносилац пријаве је у Републици Србији посредством
свог зависног друштва претежно активна у производњи и трговини на велико сировим
и рафинисаним уљем (уља семена сунцокрета, сојиног уља и уља уљане репице) и
протеинске сачме, а поред тога поседује и капацитете за складиштење и капацитете за
производњу биодизела.
Производни асортиман друштва GRANEXPORT обухвата различите млинске
производе од кукуруза за људску конзумацију (кукурузно брашно, кукурузни гриз и
паленту), и за индустријску прераду (кукурузно брашно, кукурузни гриз за
кондиторску индустрију и кукурузни гриз за пиварску индустрију), као и сировине за
производњу животињске хране (кукурузно брашно за животињску храну и кукурузне
клице). Поред тога, ово друштво је активно и у трговини кукурузом [...].
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Друштво ŽITO-BAČKA је активно у производњи млинских производа од пшенице, а
производни асортиман овог друштва обухвата велики број наменских врста брашна (Т
400, Т 500, Т 650, Т 850, Т 1100, кондиторско брашно и брашно за различите врсте
пекарских производа), као и сировине за производњу животињске хране.
Друштво LUKA-BAČKA је активно у пружању лучких услуга, као што су наутичке
услуге, привезивање и одвезивање пловила, пилотирање, маневрисање, прихват и
опслуживање пловила на сидришту, снабдевање пловила и посаде, и у пружању
транспортних услуга. Поред тога, а према наводима у пријави, [...].
Предметном трансакцијом обухваћен је и део имовине друштва AGROGLOBE DOO
NOVI SAD, који обухвата [...]комплекса силоса за складиштење житарица (укључујуhи
наплатна места, канцеларије, складишта, опрему, механизацију и другу сродну
имовину) и пословање овог друштва које се односи на трговину житарицама и
уљарицама (кукурузом, пшеницом, сунцокретом и сојом), као и трговином ђубривом.
Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа
роба/услуга, а нарочито активности циљних друштава, као и своју претходну праксу,
Комисија је за потребе оцене ефеката предметне концентрације, дефинисала следећа
релевантна тржишта производа:
1. тржиште производње и трговине на велико састојцима за животињску храну без
семена,
2. тржиште производње и трговине на велико брашном за људску употребу,
3. тржиште производње и трговине на велико кукурузом,
4. тржиште производње и трговине на велико пшеницом,
5. тржиште производње и трговине на велико сунцокретом,
6. тржиште производње и трговине на велико уљаном репицом,
7. тржиште производње и трговине на велико сојом,
8. тржиште пружања услуга складиштења житарица,
9. тржиште трговине на велико вештачким ђубривом, и
10. тржиште пружања лучких услуга.
Имајући у виду да се активности учесника у концентрацији поклапају само у области
производње и трговине на велико састојцима за животињску храну без семена,
Комисија је констатовала да у конкретном случају није неопходно уже дефинисати
наведена релевантна тржишта производа.
Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са
чланом 2. Закона, за сва релевантна тржишта производа осим за тржиште пружања
услуга складиштења житарица које је посматрано на нивоу Аутономне покрајине
Војводина.
Оцена ефеката концентрације
Према проценама подносиоца пријаве укупна величина тржишта производње и
трговине на велико састојцима за животињску храну без семена у Републици Србији је
у 2020. години количински посматрано износила [...] тона. Подносилац пријаве је
продајом наведених производа од [...] тона на овом релевантном тржишту у 2020.
години имао тржишни удео од око /0-5/% (према количини), док су циљна друштва
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продајом [...] тона наведених производа имала тржишни удео од око /0-5/%. Заједнички
тржишни удео учесника у концентрацији је око /0-5/%. Комисија је констатовала да
спровођење предметне концентрације неће довести до значајних хоризонталних
преклапања нити ће проузроковати негативне вертикалне ефекте на овом релевантном
тржишту.
Према проценама учесника у концентрацији, циљна друштва на тржиштима
производње и трговине на велико брашном за људску употребу, производње и
трговине на велико кукурузом, производње и трговине на велико пшеницом,
производње и трговине на велико сунцокретом, производње и трговине на велико
уљаном репицом и производње и трговине на велико сојом имају тржишне уделе у
распону од 0-5%. Имајући у виду да подносилац пријаве у Републици Србији није
активан у овим областима, Комисија је констатовала да спровођење предметне
концентрације неће довести до хоризонталних преклапања нити ће проузроковати
негативне верикалне ефекте на наведеним релевантним тржиштима производа у
Републици Србији. Према наводима у пријави, циљна друштва не располажу подацима
о активностима других учесника на овим релевантним тржиштима производа.
Према достављеним подацима укупни капацитети за складиштење житарица на нивоу
Аутономне покрајине Војводине износе [...] тоне. Према проценама учесника у
концентрацији, тржишни удео циљних друштава на овом тржишту је до 5%. [...].
Комисија је констатовала да спровођење предметне концентрације неће довести до
хоризонталних преклапања нити ће проузроковати негативне вертикалне ефекте на
овом релевантном тржишту.
Према интерним проценама друштва AGROGLOBE DOO NOVI SAD укупна
производња и увоз вештачких ђубрива у 2020. години у Републици Србији износили су
око [...] тона, при чему су циљна друштва остварила тржишно учешће у распону
између 5 и 10% на тржишту производње и трговине на велико вештачким ђубривима.
Имајући у виду да подносилац пријаве у Републици Србији није активан у наведеној
области, Комисија је констатовала да спровођење предметне концентрације неће
довести до хоризонталних преклапања нити ће проузроковати негативне вертикалне
ефекте на овом релевантном тржишту производа у Републици Србији.
На тржишту пружања лучких услуга, циљна друштва (преко друштва Лука Бачка
Паланка), према проценама учесника у концентрацији, имају тржишни удео око /0-5/%.
Подносилац пријаве није активан у Републици Србији у области пружања лучких
услуга, на основу чега је Комисија констатовала да спровођење предметне
концентрације неће довести до хоризонталних преклапања нити ће проузроковати
негативне вертикалне ефекте на овом релевантном тржишту услуга у Републици
Србији.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из
чл. 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 са
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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.
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