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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 6/0-02-649/2021-1, коју je дана 17. септембра 2021. године 
поднелo привреднo друштвo Gebi d.o.o. PO Čantavir, са седиштем на адреси Маршала 
Тита 46, Чантавир, Република Србија, преко пуномоћника адвоката Срђане 
Петронијевић из адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и партнери АОД, 

Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 8. новембра 2021. године, доноси следеће 
 

                                                              РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Gebi d.o.o. PO 

Čantavir, са седиштем на адреси Маршала Тита 46, Чантавир, Република Србија, 
матични број 08202249, над пословањем привредног друштва Zrnocoop d.o.o. 

proizvodnja mlinskih proizvoda Kula – u stečaju, са седиштем на адреси Маршала Тита 
276, Кула, Република Србија, матични број 08590559, које обухвата непокретности и 

опрему у власништву овог друштва неопходних за складиштења житарица. 
 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Gebi d.o.o. PO 

Čantavir, дана 20. октобра 2021. године уплатило износ од XXX на рачун Комисије за 
заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Gebi d.o.o. PO Čantavir, са седиштем на адреси Маршала Тита 46, 

Чантавир, Република Србија, матични број 08202249, (у даљем тексту: Gebi или 

подносилац пријаве), поднело је дана 17. септембра 2021. године, преко пуномоћника 
адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и 

партнери АОД, Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, пријаву концентрације која је 
заведена под бројем 6/0-02-649/2021-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је 
предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 

    
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: 6/0-02-649/2021-5 

    Датум: 8. новембар 2021. године 

 



 2 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији је достављена и 

допуна пријаве дана 14. октобра 2021. године. 
 

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). 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 је о овом захтеву 

одлучила посебним закључком о заштити података. 

      1. Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве, друштво Gebi, основано је 1983. године и првенствено је 
пословало у области увоза и трговине компонентама за сточну храну. Након тога, 
друштво је почело да се бави производњом сточне хране, смеше и предсмеше за тов 

свиња, говеда и живине, премиксе и разне додатке сточној храни. Gebi данас има преко 

300 запослених у фабрици у Чантавиру и заузима водеће место међу домаћим 

произвођачима сточне хране, како се наводи у пријави.  

 

Поред производње сточне хране за домаће и инострано тржиште, Gebi се бави и 

лагерисањем зрнастих пољопривредних производа, производњом хране за кућне 
љубимце, товних пилића, сојиног уља, сојине погаче и сојине сачме.  
 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над пословањем 

привредног друштва Zrnocoop d.o.o. proizvodnja mlinskih proizvoda Kula – u stečaju (у 

даљем тексту: Zrnocoop или продавац), са седиштем на адреси Маршала Тита 276, 

Кула, Република Србија, матични број 08590559, које обухвата непокретности и опрему 

у власништву овог друштва неопходних за складиштења житарица (даље у тексту: 

циљно пословање). Друштво Zrnocoop је основано 1993. године и бавило се 
производњом млинских производа. Ово друштво у стечају и тренутно нема пословних 

активности. Једина активности и приход у 2020/2021. години, било је изнајмљивање 
имовине друштву Gebi. 

 

      2. Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предложена трансакција се односи на стицање појединачне контроле, од стране 
подносиоца пријаве, над непокретностима и опремом у власништву друштва Zrnocoop 

које се користе за складиштење житарица, тј. за циљно пословање. Непокретности 

обухватају објекте (силосе, помоћне зграде, објекат за производњу, прераду и 

транспорт нафте и гаса, трафо станицу, портирницу, летњиковац) на катастарској 
парцели 1091/1 КО Липар у Липару, општина Кула, уписане у лист непокретности бр. 

1183 КО Липар. Поред тога, предметна трансакција се односи и на помоћну опрему и 

опреме млинова. Наведена имовина представља целокупну имовину друштва Zrnocoop. 

Изузетак представљају млин за кукуруз и канцеларијски намештај који нису предмет 
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продаје, с обзиром на то да још увек не постоји закључак о излучном праву претходног 
власника на њима. Друштво Gebi у оквиру трансакције преузима само имовину, a не 
преузима закупце или уговоре друштвa Zrnocoop. 

 

Разлог куповине имовине друштва Zrnocoop је проширење силосних капацитета 
друштва Gebi, као и повољна локација са аспекта делатности откупа пољопривредних 

производа. Предмет трансакције је и опрема која је у функцији силоса, а обухвата 
аспиратере, колску вагу, компресоре, резервоаре за нафту, млинску опрему за пшеницу 

и другу ситну опрему.  

Стечајни дужник је дана 16. септембра 2021. године одржао продају горе наведене 
имовине методом непосредне погодбе. О овој продаји је сачињен Записник са одржане 
продаје имовине стечајног дужника број Ст 203/2011, који је Комисији достављен као 

правни основ предложене трансакције. Gebi ће, након спровођења трансакције, вршити 

појединачну контролу над циљним пословањем. 

 

      3. Испуњеност услова за подношење 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 у 

концентрацији 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 

 

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.  

Главна активност друштва Gebi је производња сточне хране. У ту сврху, Gebi током 

летње и јесење жетве откупљује мерктилну робу – сировине за производњу сточне 
хране од пољопривредних произвођача, коју потом складишти у силосима. Пратеће, 
споредне делатности којима се друштво Gebi бави јесу лагерисање зрнастих 

пољопривредних производа, производња хране за кућне љубимце, производња товних 

пилића, производња сојиног уља, сојине погаче и сојине сачме, производња брашна и 

сточног брашна, хране за украсне птице, трговина на велико и мало семенском робом и 

вештачким ђубривом.  

Постојећи силосни капацитети служе друштву Gebi првенствено за складиштење 
уљарица и житарица за потребе производње сточне хране. Друштво Gebi се бави и 

услужним складиштењем примарним добављачима, у зависности од потреба и 

простора. Услужно складиштење функционише тако што пољопривредни добављачи 
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остављају у силосима вишак житарица који затим у току године друштво Gebi 

откупљује, уз наплату услуге чувања меркатилне робе. Друштво Gebi не пружа услуге 
складиштења трећим лицима, већ искључиво пољопривредним произвођачима од којих 

редовно купује сировине. Током протеклих пет година, друштво Gebi је откупило 100% 

робе коју је услужно складиштило за добављаче.  

Како је претходно наведено, продавац је друштво у стечају и тренутно нема пословних 

активности. Једина активности и приход у 2020/2021. години, било је изнајмљивање 
имовине друштву Gebi.  

С тим у вези и с обзиром на планове друштва Gebi да купљене силосе и опрему користи 

за складиштење житарица, подносилац предлаже Комисији да се као релевантно 

тржиште производа дефинише тржиште пружања услуга складиштења житарица, што 

је Комисија у прихватила.  

У својој досадашњој пракси, Комисија је посматрала тржиште пружања услуга 
складиштења житарица одвојено од тржишта производње или трговине. Подносилац 

сматра да се наведено примењује и у овом случају, с обзиром на то да је проширење 
складишних капацитета примарни разлог куповине предметне имовине. 

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. Даља сегментација релевантног географског тржишта није неопходна 
у конкретном случају. 

 

      5. Оцена ефеката концентрације 

 

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

занемарљива преклапања у пословању учесника у концентрацији на релевантном 

тржишту. 

Према подацима које је доставио подносилац пријаве и на основу његових процена, 
укупна величина тржишта пружања услуга складиштења житарица у Републици Србији 

у 2020. години, у погледу капацитета складиштења, износи 8.750.192 тоне. Укупни 

складишни капацитети друштва Gebi износе [...], од чега [...] представља капацитет 
силоса које изнајмљује. Следствено, тржишни удео друштва Gebi на тржишту пружања 
услуга складиштења житарица у Србији износи око /5-10/%.  

Према подацима у пријави, укупни капацитет силоса који су предмет продаје, односно 

циљног пословања, износи укупно [...] (тржишни удео /0-5/%). На основу изнетог, 
након спровођења трансакције, друштво Gebi ће располагати са складишним 

капацитетом од [...], односно имаће око /5,49/% удела на тржишту пружања услуга 
складиштења житарица у Републици Србији. Највећи конкуренти учесника у 

концентрацији су Жито Бачка, Кула (са тржишним уделом од 0,46%), Жито Медиа, 
Кула (са тржишним уделом од 0,29%), Вимексим доо Нови Сад (са тржишним уделом 

од 0,23%) и ПТК Панонија (са тржишним уделом од 0,11%).  

На основу наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације 
неће проузроковати ни негативне вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном 

тржишту производа у Републици Србији.  
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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 
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 пријема 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. 

 

 

      


