
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
                                                 

 

 

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 6/0-02-593/2021-1, коју је 6. августа 2021. године поднело 

привредно друштво Patent CO. Preduzeće za proizvodnju usluge i promet DOO Mišićevo, 

са седиштем на адреси Владе Ћетковића 1А, Мишићево, преко пуномоћника, адвоката 

Николе Познановића, из адвокатске канцеларије Јанковић Поповић Митић аод, 

Владимира Поповића 6, Београд, дана 15. 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 Patent CO. 

Preduzeće za proizvodnju usluge i promet DOO Mišićevo, са седиштем на адреси Владе 

Ћетковића 1А, Мишићево, матични број 08829675, над имовином привредног друштва 

Предузећа за производњу, грађевинарство, трговину и услуге Slovan – Progres DOO 

Selenča, са седиштем на адреси Маршала Тита бр. 102, Селенча, матични број 

08179816, и имовином привредног друштва Slovan – Agrar DOO Bač Selenča, са 

седиштем на адреси Маршала Тита бб, Селенча, матични број 21016250, које се односе 

на пословање у вези са трговином житарицама и уљарицама, и који могу представљати 

самосталну пословну целину, куповином непокретних и покретних ствари. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Patent CO., дана 9. 

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 Patent CO. Preduzeće za proizvodnju usluge i promet DOO Mišićevo, 

са седиштем на адреси Владе Ћетковића 1А, Мишићево, матични број 08829675 (даље 

у тексту: Patent Co или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија), 6. августа 2021. године, преко пуномоћника, 

адвоката Николе Познановића, из адвокатске канцеларије Јанковић Поповић Митић 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд  

Број: 6/0-02-593/2021-6 

Датум: 15. септембар 2021. године 

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. 
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аод, Владимира Поповића 6, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-593/2021-1. 

Допуна пријаве достављена је 19. августа 2021. године.  

 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са чланом 3. и чланом 6. став 1. тачка 4) 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  

 

Patent Co. је друштво основано је 1991. године и бави се производњом и продајом 

хране за животиње и додатака за храну за животиње на домаћем тржишту и у 

иностранству. Patent Co. је под заједничком контролом Abris групе коју чине приватни 

инвестициони фондови чије су инвестиције углавном везане за подручје централне 

Европе у различитим привредним секторима (даље у тексту: „Abris група“), и 

физичких лица: Радивоја Перовића и Миодрага Перовића. Друштво PTCO Holdings 

Limited, са седиштем на адреси Prodromou & Dimitrakopoulou 2, пети спрат, 1090 

Никозија, Кипар, матични број HE 375179 (даље у тексту: ,,PTCO Holdings“) има 60% 

власничког учешћа у друштву Patent Co., 35% власничког учешћа има Радивоје 

Перовић, а преосталих 5% има Миодраг Перовић.  

 

Patent Co. окупља тим стручњака из области исхране, фармског менаџмента и ветерине 

чији је задатак да фармску производњу учини профитабилнијом. За постизање тих 

циљева ангажује стручњаке са научних института, као и са факултета из земље и из 

иностранства. Најсавременија технологија, као и аутоматизован и оптимизован систем 

производње хране за животиње и додатака храни за животиње омогућава финалне 

производе непромењеног квалитета, унапређену рецептуру, као и флексибилност и 

брзу реакцију на потребе крајњих купаца. Patent Co. има растући портфолио производа 

за живину, свиње и преживаре. Финални производи доприносе безбедности хране за 

људе спречавајуци и контролишући обољења животиња и умањујући опасности по 

здравље животиња. Patent Co. врши преко 5.000 лабораторијских анализа годишње, 

присутан је на пет континената и има преко 80 дистрибутера широм света. Patent Co. је 

више од две деценије присутан на домаћем тржишту, а дуже од деценије пласира своје 

производе и на инострана тржишта, у преко 30 држава - Русију, Белорусију, Казахстан, 

Хрватску, Босну и Херцеговину, Црну Гору, Словенију, Мађарску, Шпанију, 

Француску, Бугарску, Румунију, Турску, Мексико, Тајланд, Перу, Судан и друге 

земље. Patent Co. врши и откуп житарица и уљарица за сопствене потребе, уговара 

пољопривредну производњу и пласира семенски материјал и минерална ђубрива 

домаћих и страних произвођача. 

 

РТСО Holdings је део Abris групе коју чине приватни инвестициони фондови чије су 

инвестиције углавном везане за подручје средње и источне Европе у различитим 
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привредним секторима. [...], који је основан у циљу заједничког инвестирања на 

једнакој основи са Abris CEE MidMarket Fund II LP.  

 

Abris група, коју чине приватни инвестициони фондови којима управљају Abris Capital 

Partners (Fund I) Limited и Abris Capital Partners Limited, обухвата Abris CEE Mid-

Market Fund LP, Abris CEE Mid-Market Fund II LP и Abris CEE Mid-Market Fund II-А 

LP, као и Abris CEE Mid-Market Fund III LP (даље у тексту заједно: „Abris фондови“).  

 

[...] 

 

Компаније у оквиру Abris групе, које се баве трговином и производним активностима и 

генеришу приходе су портфолио компаније, које су нарочито активне у следећим 

секторима: малопродаје (роба широке потрошње), складиштења, аутомобила, штампе, 

третирања отпада, естетске медицине и производње хигијенских производа.  

 

Абрис група је на тржишту Републике Србије присутна како директно (преко друштва 

Patent Co. и Global Technical Systems d.o.o. Београд, са седиштем на адреси Качићева 9, 

матични број 21340456, чија је регистрована претежна делатност „постављање 

електричних инсталација“), тако и индиректно (кроз продају коју поједине њене 

компаније са седиштем ван Републике Србије остварују у Републици Србији). 

 

Физичка лица: Миодраг Перовић и Радивоје Перовић врше заједничку контролу са по 

48,5% власничког учешћа у друштву Edufarm DOO Црвенка, са седиштем на адреси 

Моше Пијаде бб, Црвенка, матични број 21147311. Edufarm је настао услед потребе да 

се производни асортиман Patent Co. употпуни експерименталним комплексом са 

циљем испитивања квалитета производа и адитива, као и утврђивања најекономичнијег 

система исхране. Са оснивањем друштва Edufarm, захваљујући новоизграђеним и 

реконструисаним објектима, могуће је прецизно испитивање у савршеним условима 

који представљају основни предуслов за квалитетно спроведена истраживања. Поред 

истраживачког рада, Edufarm пружа и услугу едукације из области савремене 

производње свиња. У ту сврху, фарма је опремљена најсавременијом опремом, са 

супериорном генетиком, смештајним капацитетом и програмом обуке који обухвата 

све неопходне аспекте савремене производње свиња у трајању од шест недеља. 

Изграђен је смештајни капацитет интернатског типа, у складу са величином фарме, и 

осмишљен је наставни план чије је тржиште на практичном раду са животињама. 

Покривени су сви аспекти савремене производње свиња: непосредан рад са 

животињама, кроз свакодневно обављање рутинских радњи по производним 

сегментима, потпуно организационо и економско сагледавање фарме и анализа 

производних и економских резултата. Према наводима из пријаве, Edufarm има 

одређени приход од продаје житарица, али као пољопривредни произвођач који се 

бави ратарском производњом, а не трговином. 

 

Edufarm је једини члан друштва Porkus Pro Centar za reprodukciju životinja i veštačko 

osemenjavanje DOO Crvenka, са седиштем на адреси Моше Пијаде бб, Црвенка, 

матични број 21622460, и претежном делатношћу ветеринарска делатност (даље у 

тексту: „Porkus Pro Centar“). Porkus Pro Centar је основан 2020. године, ради вештачког 

осемењавања и репродукције животиња, имајући у виду да је, у складу са законским 

прописима, неопходно да се вештачким осемењавањем бави засебно друштво.  

 

Миодраг Перовић има 100% власничког учешћа и у друштву Bg UrbanLux doo 
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Beograd-Звездарa, са седиштем на адреси Захумска 65, Београд, матични број 

21229857, и претежном делатношћу - изградња стамбених и нестамбених зграда (даље 

у тексту: „Bg UrbanLux“). Основна делатност друштва Bg UrbanLux је изградња 

стамбених и стамбено-пословних објеката у Београду. 

 

Предложена трансакција се односи на стицање појединачне контроле од стране 

подносиоца пријаве над имовином, односно непокретностима друштава Предузећа за 

производњу, грађевинарство, трговину и услуге Slovan – Progres DOO Selenča, са 

седиштем на адреси Маршала Тита бр. 102, Селенча, матични број 08179816 (даље у 

тексту: Slovan – Progres) и Slovan – Agrar DOO Bač Selenča, са седиштем на адреси 

Маршала Тита бб, Селенча, матични број 21016250 (даље у тексту: Slovan – Agrar), и 

делом покретних ствари друштва Slovan – Agrar, које се односе на пословање у вези са 

трговином житарицама и уљарицама (даље у тексту: циљна имовина). 

 

Циљна имовина обухвата део покретних ствари (трактор, приколице, путничко возило, 

моторни тример, компресор за воду, пумпа, моторна косачица) и непокретности 

друштва Slovan – Agrar у Селенчи (земљиште, силоси, помоћне зграде), које су у вези 

са пословањем које се односи на трговину житарицама и уљарицама, односно 

кукурузом и сојом. Један део непокретности циљне имовине је у власништву друштва 

Slovan – Progres, јединог члана друштва Slovan – Agrar, чије непокретности са 

непокретностима и покретним стварима друштва Slovan – Agrar чини циљну имовину.  

 

Једини члан и власник 100% удела друштва Slovan – Agrar је друштво Slovan – Progres, чија 

је регистрована делатност „остали непоменути специфични грађевински радови“. 

Регистрована делатност друштва Slovan – Agrar је гајење жита (осим пиринча), легуминоза 

и уљарица. 

 

Списак друштава која послују као део Abris групе, као и друштава у којима физичка 

лица имају власничко учешће, поред Patent Co, је достављен Комисији. Сва друштва 

која су под контролом Abris мреже, односно под контролом наведених физичких лица, 

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

 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предложена транскација се односи на стицање појединачне контроле од стране 

друштва Patent Co над имовином друштава Slovan Agrar и Slovan Progres, куповином 

покретне и непокретне имовине, и покретним стварима друштва Slovan Agrar, које се 

односе на пословање у вези са трговином житарицама и уљарицама. 

 

Као акт о концентрацији, достављени су уговори о купопродаји непокретности и 

покретних ствари, који су закључени 22.7.2021. године, између Patent Co., у својству 

купца, и друштава Slovan Agrar и Slovan Progres, у својству продаваца, у складу са 

којима ће Patent Co. стећи непокретности друштава Slovan Progres и Slovan Agrar у 

Селенчи (земљиште, силоси, помоћне зграде), као и део покретних ствари друштва 

Slovan Agrar (трактор, приколице, путничко возило, моторни тример, компресор за 

воду, пумпа, моторна косачица), које се односе на пословање у вези са трговином 

житарицама и уљарицама, односно кукурузом и сојом. Такође, Patent Co. је са 

друштвом Slovan Agrar дана 5.8.2021. године закључио Анекс бр. 1 Уговора о 

купопродаји непокретности, дана 22.7.2021. године Уговор о купопродаји покретних 
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ствари, а 23.7.2021. године Анекс бр. 1 Уговора о купопродаји покретних ствари, док је 

са Slovan Progres дана 05.8.2021. године закључио Анекс бр. 1 Уговора о купопродаји 

непокретности, на основу којих је одложена примопредаја и улазак у посед циљне 

имовине и тиме прекинуто спровођење концентрације до дана доношења решења 

Комисије. 

 

Имајући у виду да су трансакције међусобно повезане као и да имовину купује 

друштво Patent Co, предметна трансакција представља једну концентрацију. 

 

Након спровођења трансакције, Patent Co ће стећи појединачну контролу над циљном 

имовином.   

 

 

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 сматра да за потребе предметне пријаве није неопходно коначно 

дефинисати релевантно тржиште производа и релевантно географско тржиште, 

имајући у виду трансакција неће имати било каквих негативних ефеката по 

конкуренцију у Србији, с обзиром на то да Patent Со. (као ни друга повезана лица) није 

присутан на тржишту на коме циљна имовина може остваривати приход, као и да 

циљну имовину купује за сопствене потребе, односно ради коришћења у сопственој 

производњи и у сопственом производном циклусу, ради набавке кукуруза и соје од 

пољопривредних газдинстава, а не зарад даље трговине, као и ради проширења својих 

складишних сировинских капацитета. 

 

Међутим, у циљу свеобухватности пријаве, имајући у виду да се циљна имовина 

односи превасходно на пословање у вези са трговином житарицама и уљарицама и да 

је од те делатности остваривала највећи део прихода, те да се сматра самосталном 

пословном целином, подносилац пријаве сматра да би се релевантно тржиште 
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производа, у случају када би Patent Со. имовину користио за трговину и продају 

кукуруза и соје, могло дефинисати као тржиште трговине односно продаје житарица и 

уљарица, односно кукуруза и соје.  

 

Имајући све претходно наведено у виду и полазећи од својстава, намене и цене 

предметног скупа роба/услуга, односно од делатности учесника концентрације а 

нарочито од циљне имовине, и у складу са претходном праксом, Комисија је као 

релевантна тржишта производа дефинисала следећа тржишта:  

 

- тржиште производње и велепродаје житарица (кукуруза);  

- тржиште производње и велепродаје уљарица (соја). 

 

За оцену ефеката предметне концентрације, додатна сегментација релевантних 

тржишта производа није неопходна. 

 

У погледу релевантног географског тржишта, подносилац пријаве сматра да се 

релевантно географско тржиште може дефинисати на националном нивоу, односно као 

територија Републике Србије, али да у сваком случају дефиниција релевантног 

географског тржишта може остати отворена, имајући у виду да трансакција неће 

довести до ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренције, а спровођење 

концентрације неће резултирати променом и/или повећањем трижишних удела 

учесника на тржишту и неће довести до промене структуре релевантног тржишта 

производа. 

 

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, у складу 

са чланом 6. став 3. Закона, што је у складу са предлогом подносиоца пријаве. 

 

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 

нема преклапања у пословању учесника у концентрацији на релевантном тржишту. 

 

У циљу свеобухватности пријаве, подносилац пријаве је доставио следеће податке у 

вези са тржиштем трговине односно продаје кукуруза и соје у Републици Србији: 

 

Према подацима из Статистичког годишњака за 2020. годину Републичког завода за 

статистику (подносилац пријаве наводи да, с обзиром да Републички завод за 

статистику још увек није објавио Статистички годишњак 2021. са подацима који се 

односе на 2020. годину, доставља податке из последњег објављеног Статистичког 

годишњака 2020, који се односе на 2019. годину, имајући у виду да се, према најбољим 

сазнањима подносиоца пријаве, количина кукуруза и соје у производњи и откупу није 

битно променила у 2020. у односу на 2019. годину), у 2019. години у Републици 

Србији је произведено 7.344.542 тона кукуруза и 700.502 тона соје.  

 

Према званичном извештају Министарства пољопривреде о производњи, преради и 

тржишту кукуруза, објављеном у марту 2021. године, у 2020. години остварена је 

производња од око 7,9 милиона тона кукуруза уз просечни принос од 7,9 t/ha, што је за 
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7,2% више у односу на производњу у 2019. години и за 26,6% више у односу на 

десетогодишњи просек. У периоду од октобра 2019. године до септембра 2020. године 

извезено је више од 3 милиона тона, док је скоро пет милиона тона преостало у домаћој 

потрошњи и крајњим залихама.  

 

Према званичном извештају Министарства пољопривреде о производњи, преради и 

тржишту соје, објављеном у марту 2021. године, производња соје у 2020. години је у 

односу на производњу у 2019. години била већа за 7,29% и износила је 751.578 тона, уз 

просечан принос од 3,174 t/ha. У периоду од октобра 2019. године до септембра 2020. 

године извезено је око 240.000 тона соје, док је нешто више од 510.000 тона преостало 

у домаћој потрошњи и крајњим залихама. 

 

Према наводима из пријаве, циљна имовина је у 2020. години остварила обим продаје 

од [...] и ако се узме у обзир укупно продата количина соје, односно кукуруза у 

Републици Србији у 2020. години, тржишни удео циљне имовине би износио око /0-

5/% за соју и око /0-5/% за кукуруз.  

 

Према проценама учесника у концентрацији, [...]. 

 

У складу са наведеним, Комисија je закључила  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. 

 
  

 

 


