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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), 

члана 184. став (2) Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 

18/2016 и 95/2018- аутентично тумачење) 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 6/0-02-275/2019-1, 

коју je дана 12. фебруара 2019. године поднелo привреднo друштвo Fortenova Group 

TopCo B. V., са седиштем на адреси Herikerbergweg 238, Luna ArenA (1101 СМ) 

Aмстердам, Холандија, преко пуномоћника, адвоката Тијане Којовић, из адвокатског 

ортачког друштва BDK Advokati, Булевар краља Александра 28, Београд, дана 11. августа 

2021. године, доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I УКИДА СЕ закључак Председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-02-

275/2019-11 од 9. маја 2019. године, и ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку 

концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од 

стране привредног друштва Fortenova Group TopCo B.V., са седиштем на адреси 

Herikerbergweg 238, Luna ArenA (1101 СМ) Aмстердам, Холандија, регистарски број 

71635416, над привредним друштвом Agrolaguna d.d., са седиштем на адреси Матије 

Влашића 34, Пореч, Република Хрватска, матични број 040003761, куповином 51% 

акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 18. марта 2019. године уплатио износ 

од XXX евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља прописани 

износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 

 

Привредно друштво Aisle Dutch TopCo B.V., са седиштем на адреси Herikerbergweg 238, 

Luna ArenA (1101 СМ) Aмстердам, Холандија, регистарски број 71635416 (у даљем 

тексту: подносилац пријаве), поднело је дана 12. фебруара 2019. године преко 

пуномоћника, адвоката Тијане Којовић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 

6/0-02-275/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве предложио је да 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију 

учесника на тржишту у скраћеном поступку. Допуне пријаве су поднете 14. и 21. 

фебруара, 25. марта и 11. априла 2019. године. Дана 27. јуна 2019. године, пуномоћник 

подносиоца пријаве доставио је поднесак којим је обавестио Комисију да је 29. марта 
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2019. године, дошло до измене и допуне статута овог друштва, чиме је промењено његово 

пословно име у Fortenova Group TopCo B.V. (даље у тексту: Fortenova Group). 

 

Комисија је дана 9. маја 2019. године, закључком број 6/0-02-275/2019-11, одбацила 

пријаву, због тога што подносилац пријаве није извршио допуну непотпуне пријаве по 

налогу Комисије.  

 

Поступак по пријави је настављен и донета је одлука у поступању према пресуди 

Управног суда број 2У 13198/19 од 25. јуна 2021. године, којом је предмет 6/0-02-

275/2019 враћен на поновни поступак и одлучивање. Поред тога, Комисија је у 

међувремену дошла до сазнања о чињеницама у вези чијег доказивања је одбацила 

пријаву број 6/0-02-275/2019-1. Комисији је наведена Пресуда достављена дана 22. јула 

2021. године. 

 

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

складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, 

даље у тексту: Закон) и 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 

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. 

 

По поднетом захтеву за заштиту података у смислу члана 45. Закона, одлучено је 

посебним закључком. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Друштво Fortenova Group је основано 14. маја 2018. године искључиво за потребе 

реструктурирања Агрокор групе које се обављало у складу са Законом о поступку 

изванредне управе у трговачким друштвима од системског значаја за Републику 

Хрватску, донетог 7. априла 2017. године („Закон о поступку изванредне управе“). Једини 

члан подносиоца пријаве је друштво Aisle STAK Stichting, сада Fortenova Group STAK 

Stichting, са седиштем у Холандији (у даљем тексту: Fortenova Group STAK). Дана 1. 

априла 2019. године, повериоци Агрокора постали су акционари. тј. власници друштва 

Fortenova STAK, након чега је ово друштво стекло контролу над целокупном имовином 

ове групе друштава (осим Меркатора). Друштва под контролом друштва Fortenova Group 

STAK су званично и ефективно 1. априла 2019. године преузела пословања друштава из 

Агрокор групе која су биле предмет нагодбе, укључујући друштва из Србије (заједно 

Fortenova група). Сва зависна друштва која послују у оквиру Fortenova групе сматрају се 

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

 

Пословање ове групе друштава подељено је на три кључна сегмента: малопродаја и 

велепродаја (мaлoпрoдajа прeхрaмбeних прoизвoдa и рoбe ширoкe пoтрoшњe, 

мaлoпрoдajа у трaфикaмa/лaнцимa киoскa и вeлeпрoдajа прeхрaмбeних прoизвoдa и рoбe 

ширoкe пoтрoшњe хoтeлимa, рeстoрaнимa и кaфићимa); прoизвoдња и дистрибуциjа 

хрaнe (минeрaлна вoда, слaдoлeд, уљe, мaргaрин и мajoнeз, као и смрзнута храна, воће и 

поврће); и пoљoприврeдa (прoизвoдња житaрицa, уљaрицa, сирa, свeжeг вoћa и пoврћa, 

кao и узгoj фaрми стoкe).  

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Agrolaguna d.d. са седиштем на адреси Матије Влашића 34, Пореч, Република 

Хрватска, матични број 040003761 (у даљем тексту: циљно друштво или Агролагуна). 
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Како се наводи у пријави, циљно друштво је једна од водећих прехрамбених компанија у 

Истри, чије пословање се обавља у више производних целина: виноградарству, 

маслинарству и сточарству, на око 1.200 хектара обрадивих површина. Најпознатији 

брендови су ОL Istria и Vina Laguna. Пре спровођења предметне трансакције, контролу 

над друштвом Агролагуна заједнички врше Агрокор, сада Fortenova група, која поседује 

34,21% акција, и Agram група која поседује 51% акција.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји удела између 

привредних друштава Agram Invest d.d., у својству продавца, подносиоца пријаве, у 

својству купца [...].  

 

Спровођењем предметне концентрације долази до промене из заједничке контроле 

Агрокор и Agram групе над циљним друштвом у појединачну контролу над овим 

друштвом коју ће вршити група друштава којој припада подносилац пријаве и у коме ће 

ова група поседовати 85,21% укупног издатог акцијског капитала.  

 

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. став 1. тачка 1) Закона, што је утврђено 

увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје групе друштава којој припада 

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

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште 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 узимајући у обзир активности учесника у концентрацији, а 

нарочито циљног друштва у Републици Србији, предложио да се за потребе оцене 

ефеката предметне концентрације дефинишу два релевантна тржишта производа, и то 

тржиште продаје вина и тржиште продаје сира. 

 

Европска комисија је у својој претходној пракси (нпр. одлука Европске комисије број 

М.5114 Pernod Ricard/V&S) правила разлику између различитих врста вина и то: сувих 

вина (уз даљу могућу сегментацију по боји), пенушавих вина (осим шампањца), 

шампањца, појачаних вина (порто и шери), и благих аперитива. Комисија сматра да у 

конкретном случају, релевантно тржиште производа није потребно додатно сегментирати 

према врстама вина имајућу у виду ефекте предметне концентрације. Према наводима у 

пријави, учесници у концентрацији, на тржишту Републике Србије нису активни у 

производњи вина. Група друштава којој припада подносилац пријаве је у Републици 

Србији активна у продаји (велепродаји и малопродаји) вина, док је циљно друштво 

активно у велепродаји вина. Према достављеним подацима, група друштава којој припада 

подносилац пријаве је у 2017. години на тржишту Републике Србије била активна у 
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продаји вина кроз пословне активности њеног зависног друштва Belje d.d., док је друштво 

Агролагуна продају вина у Републици Србији обављало на основу уговора о пословној 

сарадњи са дистрибутерима Mg Mivela d.o.o. и Sun Trade d.o.o. 

 

Европска комисија је у својој пракси (нпр. одлука Европске комисије број М.7573 

DMK/DOC KAAS) правила разлику између различитих врста сирева и то: тврдог, 

полутврдог сира, меког и свежег сира. Комисија је у конкретном случају, закључила да 

није потребно додатно сегментирати релевантно тржиште велепродаје сирева. 

Подносилац пријаве је навео да учесници у концентрацији нису активни у производњи 

сирева у Републици Србији. Према достављеним подацима, група друштава којој припада 

подносилац пријаве је у 2017. години кроз активности друштва Belje d.d. Darda била 

активна у велепродаји кремастог и полутврдог сира, а ова група друштава је у 2017. 

години била активна и на тржишту малопродаје сирева у Републици Србији. Циљно 

друштво је у Републици Србији, у 2017. години преко дистрибутера продавало сиреве. 

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од 

стварне активности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва у Републици 

Србији, Комисија је за оцену предметне концентрације дефинисала следећа два 

релевантна тржишта производа: 

 

1. тржиште велепродаје вина, и 

2. тржиште велепродаје сирева. 
 

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. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је констатовала да се тржишна 

структура ни на једном од два дефинисана релевантна тржишта неће променити. Наиме, 

циљно друштво је пре спровођења концентрације било под заједничком контролом групе 

друштава којој припада подносилац пријаве и Agram групе, а након спровођења 

концентрације биће под контролом Fortenova групе. Такође, подносилац пријаве је навео 

да циљно друштво не поседује поуздане процене тржишних удела конкурената, нити 

прикупља извештаје агенција о тржишним уделима конкурената на релевантним 

тржиштима у Републици Србији. Према грубој процени подносиоца пријаве, тржишни 

удели учесника у концентрацији на дефинисаним релевантним тржиштима производа у 

Републици Србији крећу се у распону од 1% до 5%.    

 

На основу свега претходно наведеног, Комисија је констатовала да након спровођења 

предметне концентрације, не долази до знатног хоризонталног преклапања активности 

учесника у концентрацији на дефинисаним релевантним тржиштима у Републици Србији, 

које би битно утицало на стање конкуренције и на њено ограничавање, нарушавање или 

спречавање. Комисија је разматрала и закључила да не постоје негативни вертикални 

ефекти предметне концентрације. 

 

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

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  
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Одлука у ставу II диспозитива решења 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 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.  

 

 


