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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и 

члана 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 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 6/0-02-573/2021-1, коју је 22. јула 2021. 

године поднело привредно друштво Deus Business Group DOO, са седиштем на адреси 

Стражиловска 7, Добановци, Сурчин, преко пуномоћника адвоката Николе Марковића, 
из Заједничке адвокатске канцеларије „Мраковић Марковић & Партнери“, Косовска 34 

Београд, дана 30. јула 2021. године, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 
која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Deus 

Business Group DOO, са седиштем на адреси Стражиловска 7, Добановци, Сурчин, 

матични број 20105887, над привредним друштвом Donerra DOO, са седиштем на 
адреси Орловићева бб, Рума, Србија, матични број 20818301, куповином 100% удела.  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 28. јула 2021. године, уплатио 

износ од XXX динара, на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара 
прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку.  
Образложење 

 

Привредно друштво Deus Business Group DOO, са седиштем на адреси 

Стражиловска 7, Добановци, Сурчин, Cрбија, матични број 20105887 (у даљем тексту: 
Deus Grupa или подносилац Пријаве), поднело је 22. јула 2021. године, Комисији за 
заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) пријаву концентрације број 6/0-02-

573/2021-1 (у даљем тексту: Пријава), која настаје стицањем појединачне контроле од 

стране подносиоца пријаве над привредним друштвом Donerra DOO, са седиштем на 
адреси Орловићева бб, Рума, Србија, матични број 20818301 (даље у тексту: циљно 

друштво). Допуна пријаве је поднета 27. јула 2021. године. 
Пријава је поднета преко пуномоћника адвоката Николе Марковића, из 

Заједничке адвокатске канцеларије „Мраковић Марковић & Партнери“, Косовска 34 

Београд. 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих 

чињеница које проистичу из садржаја Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава 
потпуна, поднета Комисији у скраћеном облику, у складу са Законом о заштити 
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конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и 

чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“, број 05/16), као и да су испуњени услови за поступање и одлучивање 
Комисије по Пријави у скраћеном поступку.  

Извод о извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је 
прописани износ за издавање акта уплаћен у целости, 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.  
 

Учесници у концентрацији 

 

Deus Grupa, основана 2005. године, у циљу управљања друштвима која су део  

Групе подносиоца, у оквиру свог портфолија има друштва која се баве производњом и 

продајом јабука, узгајањем винове лозе, као и складиштењем и логистичким услугама. 
Њихово најстарије друштво у оквиру групе основано је 1990. године и бави се 
трговином папира и графичког репроматеријала. Група подносиоца је активна и на 
територији Босне и Херцеговине. 

Друштво подносилац има 4 члана са следећим уделима: Митар Деурић - 53%, 

Мирјана Деурић - 35%, Винка Деурић - 10% и Јован Гојић- 2%. Према наводима из 
пријаве, нико од чланова друштва нема самосталну контролу над друштвом, односно 

чланови остварују заједничку контролу над друштвом, имајући у виду наведени однос 
и висину удела сваког од чланова. 

Подносилац има следећа зависна друштва у Републици Србији:  

             1. Deus System društvo za trgovinu i usluge doo, Dobanovci, привредно друштво 

активно на тржишту велепродаје папира и графичког репроматеријала, чија је 
претежна делатност регистрована као неспецијализована трговина на велико. 

            2. Deus Port doo Dobanovci, привредно друштво које се бави пословима пружања 
интегрисаних, логистичких услуга, што подразумева комплетне логистичке операције 
за своје клијенте на територији Србије и Босне и Херцеговине, као и услуге 
транспорта, царинског заступања на територији Србије и Босне и Херцеговине. 
Регистрована претежна делатност овог друштва је складиштење. 
             3. Atos Fructum doo Mala Remeta, je привредно друштво које се претежно бави 

производњом и продајом јабука. Осим тога, ово друштво се бави и узгајањем винове 
лозе. Регистрована претежна делатност овог друштва је гајење јабучастог и 

коштичавог воћа. Atos Fructum је власник 50% удела у привредном друштву Copa- 

Cooperative of pannonian apples doo Beograd - Dobanovci, чија је основна делатност 
трговина на велико јабукама које производе његови оснивачи,  и подређена је њима, и 

самим тим не представља независног учесника на тржишту, како се наводи у пријави. 

Преосталих 50% удела  је у власништву привредног друштва ПИК Јужни Банат д.о.о. 

Бела Црква. 
     4. Deus Packaging Solutions doo Dobanovci, привредно друштво које се претежно 

бави трговином амбалаже, а обзиром да у протеклој 2020. години није остварило 

никакве приходе од продаје, може се сматрати неактивним. 

    5. Bingula FG doo Dobanovci, привредно друштво регистровано за гајење 
јабучастог и коштичавог воћа, које не обавља своју регистровану делатност, нити 

остварује приходе од продаје јабуке, осим прихода које остварује давањем у закуп 

грађевинског земљишта. 
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     6. Pavlovci FG Mala Remeta, привредно друштво регистровано за гајење 
јабучастог и коштичавог воћа, које не обавља своју регистровану делатност, нити 

остварује приходе од продаје јабуке или било које друге редовне приходе. 
Циљно друштво је основано у Руми 2012. године и његова претежна делатност 

је гајење јабучастог и коштичавог воћа. Ово друштво се бави производњом и продајом 

јабука у асортиману сорти златни делишес, грени смит, гала, ајдаред, црвени јонаприц, 

опал, фуџи и у мањој мери кајсије и трешње. 
Власник циљног друштва је друштво Inter Carco Plus d.o.o. Сремска Митровица, 

Србија, матични број 21622923. Циљно друштво нема зависних друштава у Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација се односи на стицање непосредне појединачне 
контроле од стране подносиоца пријаве, куповином 100% удела у циљном друштву. 

 Као правни основ, Комисији је достављено је Писмо о намерама, потписано 21. 

јула 2021. године, од стране привредног друштва Inter Carco Plus, као продавца и 

подносиоца као купца. Саставни део Писма о намерама је и нацрт Уговора о 

купопродаји.  

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

 На основу анализе достављених података, Комисија је утврдила да у 

предметном случају настаје концентрација у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 
Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у 
концентрацији оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије, 
проистиче да су ови приходи виши од 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 чланом 63. став 2. Закона. 
  

Релевантно тржиште 

 

 Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 
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 предложио да се за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације релевантно тржиште производа дефинише као тржиште производње и 

продаје свих врста јабука, те да ужа сегментација тржишта није потребна, сматрајући 

да за ефекте ове трансакције, даља подела тржишта није неопходна, имајући у виду 

ранију праксу Комисије. Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве, и 

релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште производње и велепродаје 
јабука, а узимајући у обзир претежну делатност циљног друштва. 

Оба учесника у трансакцији су активна на тржишту производње и продаје јабука, 
с тим да је подносилац је на овом тржишту активан преко друштва Atos Fructum. 

Циљно друштво у мањој мери производи кајсије и трешње, али ова тржишта нису била 
предмет разматрања, јер је у занемљаривом обиму за циљно друштво и подносилац 
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пријаве се тиме не бави, па другачија одлука није од утицаја на оцену дозвољености 

концентрације. 
С обзиром на то да су оба учесника предметне трансакције активна на целој 

територији Србије узевши у обзир пословне активности, Комисија је прихватила 
предлог подносиоца пријаве у погледу релевантног географског тржишта, и 

дефинисала га као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са 
чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да  
постоје хоризонтална преклапања у пословању ученика у концентрацији, будући да оба 
учесника послују на тржишту производње и велепродаје јабука. 

Према проценама датим у пријави, вредност тржишта пласмана јабука на 
тржишту Србије у 2020. години вредност тржишта се може проценити на око 226 

милиона евра, односно око 26.555 милијарди динара. 
Група Подносиоца је у 2020. години на тржишту Србије продала јабуке у 

вредности од [...], а циљно друштво у вредности од [...]. Сходно наведеном, тржишни 

удео подносиоца пријаве на овом тржишту је око /0-5/%, а циљног друштва око /0-5/%.  

Након концентрације, укупни комбиновани тржишни удео учесника у 
концентрацији износиће око /0-5/%, при чему ће повећање тржишног удела 
подносиоца пријаве бити [...]. Као најважнији конкуренти се наводе Delta Agrar (/0-

5/%), Apple World (/0-5/%), Ćirić Agro (/0-5/%), Aldahra Rudnap (/0-5/%), PIK Južni Banat 

(/0-5/%), као и Green Energy, Наша Јабука, Pollino Agrar, Verda Vivo, Vija Product. 

У пријави се наводи да је подносилац пријаве, преко друштва Atos Fructum, 

током 2020. године пружао и услуге складиштења јабука трећим лицима, између којих 

и циљном друштву, али с обзиром на мањи удео у укупним приходима од пружања 
услуга трећим лицима, Комисија закључује да спровођењем предметне концентрације 
неће доћи до негативних ефеката ни вертикално посматрано,  

Анализом предметних података, како је напред наведено, и применом 

критеријума из члана 19. Закона, Комисија је оценила да се у конкретном случају ради 

о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у првом ставу диспозитива 
решења. 
 Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. став 
5. Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 
надлежности Комисије, 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, c.p. 


