
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

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 6/0-02-566/2021-1, коју је 16. јула 2021. године поднело 

привредно друштво „MPZ AGRAR“ д.о.о, са седиштем на адреси Руменачки пут бр. 86, 

Нови Сад, преко законског заступника, директора Жељка Радановића, дана 3. 

септембра 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 привредног друштва „MPZ AGRAR“ 

д.о.о, са седиштем на адреси Руменачки пут бр. 86, Нови Сад, матични број 21027146, 

над привредним друштвом „Миротин“ ДОО, са седиштем на адреси Ивана 

Милутиновића бр. 33, Врбас, матични број 08335087, и његовим зависним друштвима, 

куповином 50,33% удела.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве „MPZ AGRAR“ д.о.о, дана 25. августа 

2021. године уплатио износ од XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво „MPZ AGRAR“ д.о.о, са седиштем на адреси Руменачки пут бр. 

86, Нови Сад, матични број 21027146 (даље у тексту: MPZ AGRAR или подносилац 

пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија) дана 

16. јула 2021. године, преко законског заступника, директора Жељка Радановића, 

пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-566/2021-1 (даље у тексту: 

пријава). Допуне пријаве достављене су 18. августа 2021. и 26. августа 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 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд  

Број: 6/0-02-566/2021-7 

Датум: 3. септембар 2021. године 

Објављени текст не садржи заштићене или 

изостављене податке. Заштићени подаци 
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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. По наведеном 

захтеву биће одлучено посебним закључком о заштити података. 

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве је део Mатијевић групе, која се од свог оснивања примарно бавила 

производњом меса и месних прерађевина, а од 2001. године проширила је област 

делатности и почела да се бави производњом биљних култура и сточарском 

производњом. MPZ AGRAR је двочлано друштво, чији су власници физичка лица: 

Петар Матијевић са 70% удела и Зора Матијевић са 30% удела.  

 

У оквиру Матијевић групе послује око 85 привредних друштава, међу којима су и 

друшва MPZ AGRAR и MPZ AGRAR DVA д.о.о. Нови Сад, MAT-Real Estate д.о.о. 

Нови Сад и ИМ Матијевић д.о.о. Нови Сад. Претежна делатност друштава MPZ 

AGRAR и MPZ AGRAR DVA је гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица. 

Претежна регистрована делатност друштва MAT-Real Estate је управљање 

некретнинама за накнаду, а друштва ИМ Матијевић прерада и конзервисање меса. Под 

контролом друштава MPZ AGRAR, MPZ AGRAR DVA и MAT-Real Estate је већи број 

друштава. На основу достављене документације утврђено је да је највећи број зависних 

друштава групе Матијевић регистрован за обављање послова гајење жита (осим 

пиринча), легуминоза и уљарица. Узгој ових усева често се може комбиновати са 

гајењем других култура, као што су пшеница, раж, просо, јечам, овас, кукуруз, као и 

гајењем легуминозног поврћа грашка, пасуља, боба, сочива и гајење уљарица 

сунцокрета, кикирикија, соје, уљане репице, сусама, слачице, лана, рицинуса. Зависна 

друштва Матијевић групе активна су и на тржишту прераде и конзервисања меса, као и 

управљања некретнинама за накнаду.  

 

Пријављена концентрација се односи на стицање контроле од стране подносиоца 

пријаве над привредним друштвом „Миротин“ ДОО, са седиштем на адреси Ивана 

Милутиновића бр. 33, Врбас, матични број 08335087 (даље у тексту: Миротин или 

циљно друштво). Циљно друштво је у власништву физичких лица: Алексе Јаничића са 

33,33% удела, Здравка Павићевића са 33,33% удела и Ђока Вујичића са 33,34% удела. 

Делатност циљног друштва је ратарска производња, односно гајење жита (осим 

пиринча), легуминоза и уљарица.  

 

Друштво Миротин, у свом саставу, има девет зависних друштава (даље у тексту: 

Миротин група) и то: 

1) Пољопривредно предузеће Сава Ковачевић АД Врбас, са седиштем на адреси 

Виноградска коса бб, Врбас, матични број 08065888, чија је претежна делатност: 

гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица; 

2) Акционарско друштво Фабрика уља Банат Нова Црња, са седиштем на адреси 

Магазинска бб, Нова Црња, матични број 08044643, чија је претежна делатност 

производња уља и масти; према доствљеним подацима наведено друштво активно је на 

тржишту производње и велепродаје сировим сунцокретовим уљем и тржишту 

производње и велепродаје рафинисаним јестивим сунцокретовим уљем; 
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3) Рибарско газдинство Ечка АД Лукино село, са седиштем на адреси Белоблатски 

пут бб, Зрењанин, матични број 08062595, чија је претежна делатност: слатководне 

аквакултуре. Према наводима доставеним у пријави, Рибарско газдинство Ечка, се бави 

производњеом и продаје слатководне аквакултуре (конзумног шарана) и у свом 

малопродајном објекту продаје искључиво своје производе. У оквиру Рибарског 

газдинства, на обали Белог језера, поред Царске баре, налази се и Хотел Сибила, чија је 

категоризација две звездице, са смештајним капацитетима 17 соба. Овај хотел нема 

услове за туристичке програме где би био укључен смештај гостију, тако да су циљна 

група риболовци, ловци и учесници бројчано мањих семинара; 

4) Агровојводина Комерцсервис АД Нови Сад, са седиштем на адреси Булевар 

ослобођења 127, Нови Сад, матични број 08011923, чија је претежна делатност: 

трговина на велико хемијским производима. Према наводима из пријаве, наведено 

друштво се у претходном периоду бавило: продајом семенске робе и то семена 

сунцокрета, кукуруза, уљане репице, соје, као и семенске пшенице; продајом 

производа за уређење ентеријера и екстеријера и производа за уређење баште 

(различите врсте кућних и баштенских саксија, ваза , висећих елемената, лампи, корпи 

и др.), као и издавањем у закуп канцеларијског (пословног) простора у Новом Саду; 

5) Млекара Дана доо, са седиштем на адреси Маршала Тита 121, Врбас, матични 

број 21605018, чија је претежна делатност: прерада млека и производња сирева; 

6) ДОО Миротин - Тиса Производно прометно предузеће Савино Село, са 

седиштем на адреси Маршала Тита бб, Савино Село, Врбас, матични број 08816107, 

чија је претежна делатност: производња млинских производа. Према наводима из 

пријаве наведено друштво производи само млинске производе од кукуруза и то следеће 

производе: пиварска крупица, конзумни гриз, палента, брашно за људску исхрану, 

сточно брашно; 

7) ДОО Миротин – Енерго Врбас, са седиштем на адреси Виноградска коса бб, 

Врбас, матични број 20721723, чија је претежна делатност производња електричне 

енергије; 

8) Ветеринарска служба Миротин Вет ДОО Врбас, са седиштем на адреси 

Виноградска коса бб, Врбас, матични број 20713607, чија је претежна делатност: 

ветеринарска делатност. Према подацима достављеним у пријави, наведено друштво 

није ветеринарска станица, те не пружа екстерно услуге физичким и правним лицима, 

већ као ветеринарска служба услуге пружа само друштву Сава Ковачевић АД Врбас и 

Рибарском газдинству Ечка АД, који послују у оквиру Миротин групе; 

9) Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i promet „MIROTIN – CG“ 

Đoka Miraševića M2/7, Podgorica, Crna Gora, матични број 02405172,  чија је претежна 

делатност: неспецијализована трговина на велико. 

 

Списак друштава која су под контролом Mатијевић групе је достављен Комисији. Сва 

друштва која су под контролом Mатијевић групе, као и Миротин групе, сматрају се 

једним учесником на тржишту, у смислу члана 5. Закона.  

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Пријављена концентрација се односи на стицање појединачне контроле од стране 

појединачне контроле над циљним друштвом, куповином 33,33% удела, на основу 

Уговора о преносу удела закљученог 1. јула 2021. године између оснивача друштва 

Миротин (Алексе Јаничића), као преносиоца удела, и MPZ AGRAR, као стицаоца удела 

и на основу Споразума закљученог 15. јула 2021. године између Здравка Павићевића, 



4 

као једног од чланова друштва Миротин, и друштва MPZ AGRAR, који се односи на 

стицање додатних 17% учешћа у капиталу друштва Миротин.  

 

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 1. 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). 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 предлаже да за потребе предметне пријаве, с обзиром на основну 

делатност подносиоца пријаве, релевантно тржиште производа представљају следећа 

тржишта: 1) ратарство - гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица, 2) прерада 

и конзервисање меса и производа од меса, 3) товна јунад, 4) узгој свиња, 5) узгој 

живине и 6) производња млинских производа, као и да узимајући у обзир делатност 

друштва које се преузима, релевантно тржиште производа представљају следећа 

тржишта: 1) ратарство - гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица,  2) узгој 

музних крава, 3) товна јунад, 4) прерада млека и производња сирева; 5) производња 

уља и масти, 6) слатководна аквакултура, 7) производња млинских производа, 8) 

производња електричне енергије. 

 

Комисија је узимајући у обзир области пословања циљног друштва, као релевантна 

тржишта производа дефинисала следећа тржишта:  

- тржиште производње и велепродаје житарица (пшеница, кукуруз, јечам и др.);  

- тржиште производње и велепродаје легуминозног поврћа (нпр. боранија, 

грашак);  

- тржиште производње и велепродаје уљарица;  

- тржиште производње и велепродаје шећерне репе;  

- тржиште производње и велепродаје зачинског, ароматичног и лековитог биља 

(першун, мирођија);  

- тржиште производње и велепродаје биља за исхрану животиња (крмног биља) 

(луцерка); 

- тржиште производње и велепродаје вишања; 

- тржиште узгоја музних крава;  

- тржиште узгоја товне јунади;  

- тржиште откупа сировог млека намењеног даљој индустријској преради;  

- тржиште производње и велепродаје млека и млечних производа;  
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- тржиште производње и велепродаје млинских производа, осим млинских 

производа од пшенице (пиварска крупица, конзумни гриз, палента, брашно за 

људску исхрану, сточно брашно); 

- тржиште производње и велепродаје сировим сунцокретовим уљем,  

- тржиште производње и велепродаје рафинисаним јестивим сунцокретовим 

уљем; 

- тржиште производње и велепродаје слатководне аквакултуре (конзумног 

шарана); 

- тржиште производње и велепродаје електричне енергије; 

- тржиште велепродаје семенске робе (нпр. семена сунцокрета, кукуруза, уљане 

репице, соје, семенске пшенице и др.),  

- тржиште велепродаје производа за уређење ентеријера и екстеријера и 

производа за уређење баште;  

- тржиште издавања у закуп канцеларијског (пословног) простора. 

 

Комисија је за потребе предметног поступка, у складу са праксом, имала у виду да се 

тржиште биљне (ратарске) производње може додатно сегментирати по појединим 

пољопривредним културама. У том смислу се као ужа релевантна тржишта производа, 

могу дефинисати тржишта производње и велепродаје појединих ратарских култура 

(пшеница, кукуруз, јечам); тржиште роизводње и продаје легуминозиог поврћа 

(грашак, пасуљ, боранија); тржиште производње и продаје уљарица (уљана репица, 

сунцокрет, соја); тржиште производње и продаје шећерне репе. Међутим, имајући у 

виду да је, на основу података које је доставио подносилац пријаве, Комисија оценила 

да предметна концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, 

Комисија за потребе предметног поступка није додатно сегментирала релевантна 

тржишта. 

Релевантно географско тржиште, за свако тржиште производа, одређено је као 

тржиште Републике Србије, што је у складу са предлогом подносиоца пријаве, осим 

тржишта издавања у закуп канцеларијског (пословног) простора, за које је као 

релевантно географско тржиште одређена територија Новог Сада. 

 

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 да 

њеним спровођењем не долази до значајног преклапања у пословању учесника у 

концентрацији на појединим релевантним тржиштима (производње и велепродаје 

житарица, производње и велепродаје легуминозног поврћа, производње и велепродаје 

уљарица, производње и велепродаје шећерне репе, производње и велепродаје 

зачинског, ароматичног и лековитог биља, производње и велепродаје биља за исхрану 

животиња (крмног биља), производње и велепродаје вишања, узгоја товне јунади), а да 

на осталим тржиштима нема преклапања у њиховом пословању, на којим послује само 

циљно друштво (производње и велепродаје млинских производа, осим млинских 

производа од пшенице, узгоја музних крава, откупа сировог млека намењеног даљој 

индустријској преради, тржишту производње и велепродаје млека и млечних 

производа; тржишту производње и велепродаје сировим сунцокретовим уљем, 

тржишту производње и велепродаје рафинисаним јестивим сунцокретовим уљем, 

тржишту производње и велепродаје слатководне аквакултуре (конзумног шарана), 

тржишту производње и велепродаје електричне енергије, тржишту велепродаје 
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семенске робе, тржишту велепродаје производа за уређење ентеријера и екстеријера и 

производа за уређење баште, и на тржишту издавања канцеларијског (пословног) 

простора). 

 

Према процени подносиоца пријаве, тржишни удео подносиоца пријаве (на нивоу 

групе Матијевић) на релевантним тржиштима производње и велепродаје житарица у 

Републици Србији за 2020. годину, износи 1,21%, односно према категоријама: 1,63% 

(пшеница), 0,93% (јечам), 1,08% (кукуруз); на тржишту производње и велепродаје 

легуминозног поврћа 4,45%, односно: грашак 13,55%, боранија 0,00%, на тржишту 

производње и велепродаје уљарица 1,49%, односно: уљана репица (7,08%), сунцокрет 

(0,73%), соја (1,58%); на тржишту производње и велепродаје шећерне репе 5,58%; на 

тржишту производње и велепродаје зачинског, ароматичног и лековитог биља 1,37%, 

односно: першун (1,55%),  мирођија (0,00%); производње и велепродаје вишања 0,24%.  

 

Истовремено достављени су подаци о процени тржишног удела Миротин групе на 

релевантним тржиштима производње и велепродаје житарица у Републици Србији који 

износе: 0,03%, односно по појединим основним ратарским културама: 0,09% 

(пшеница), 0,01% (кукуруз), на тржишту производње и велепродаје легуминозног 

поврћа 5,55%, односно: грашак 9,00%, боранија 4,61%, на тржишту производње и 

велепродаје уљарица 0,15%, односно: уљана репица (1,39%), сунцокрет (0,00%), соја 

(0,16%); на тржишту производње и велепродаје шећерне репе 0,85%; на тржишту 

производње и велепродаје зачинског, ароматичног и лековитог биља 25,00%, односно: 

першун (26,59%), мирођија (13,13%); производње и велепродаје биља за исхрану 

животиња (крмног биља) 0,08%, односно луцерка 0,23%; и на тржишту производње и 

велепродаје вишања 0,13%.  

 

Као главни тржишни конкуренти учесника у концентрацији на наведеним тржиштима 

наведени су предузећа и пољопривредна газдинства која се баве пољопривредном 

производњом, а међу најзначајнијим конкурентима у производњи основних 

пољопривредних производа: MK Комерц, Делта Аграр, Алмекс, Al Dahra и др. 

 

Према проценама достављеним у пријави, тржишни удео подносиоца пријаве за 2020. 

годину на релевантним тржиштима узгоја товне јунади износи 1,14%, а тржишни удео 

циљног друштва, односно Миротин групе износи 0,10%; 

 

Према проценама достављеним у пријави, тржишни удео циљног друштва, односно 

Миротин групе на тржишту производње и велепродаје сировим сунцокретовим уљем 

износи оквирно 17%, а на тржишту производње и велепродаје рафинисаним јестивим 

сунцокретовим уљем износи оквирно 2%. Према процени достављеној у пријави, 

конкуренти који имају преко 5% тржишног удела су: Victoriaoil a.d. Шид, Дијамант а.д. 

Зрењанин, Бимал Сунце доо Сомбор и АД Витал Врбас, при чему подносилац пријаве 

не располаже подацима о тржишним уделима конкурената на наведеном тржишту. 

 

Према подацима из пријаве, на тржишту производње и продаје млинских производа, 

тржишни удео циљног друштва, односно Миротин групе за 2020. годину износи 

оквирно 10%, а  као конкуренти су наведени: Дем Кулпин доо, Кулпин, Житница РПС, 

Бачко Добро Поље, Гранд Експорт доо, Панчево и Житко Млин доо, Ловћенац и др, 

при чему подносилац пријаве не располаже подацима о тржишним уделима 

конкурената на наведеном тржишту. 
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Према проценама достављеним у пријави, тржишни удели циљног друштва, односно 

Миротин групе на осталим релевантним тржиштима су следећи: 

– на тржишту узгоја музних крава износи 0,20%;  

– на тржишту откупа сировог млека намењеног даљој индустријској преради је 0,40%;  

– на тржишту производње и велепродаје млека и млечних производа износи 0,57%,  

– на тржишту производње и велепродаје електричне енергије износи око 0,03%, 

– на тржишту велепродаје семенске робе је мањи од 0,1%,  

– на тржишту велепродаје производа за уређење ентеријера и екстеријера и производа 

за уређење баште мањи од 0,01%,  

– на тржишту издавања у закуп канцеларијског (пословног) простора мањи од 1%,  

– на тржишту производње и велепродаје слатководне аквакултуре је 4,5%.  

 

Према наводима из пријаве, подносилац пријаве не располаже подацима о 

конкурентима и њиховим тржишним уделима на наведедним тржиштима.  

 

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. 

 

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. 

 

 

 


