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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“, 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 6/0-02-390/2021-1, коју је 14. априла 2021. године поднело 
привредно друштво Don Don d.o.o. са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 
144б, Београд, Република Србија, преко пуномоћника адвоката Бојане Лукић из 
Београда, Булевар Зорана Ђинђића 144б, дана 11. јуна 2021. године, доноси следеће 
 
 

РЕШЕЊЕ 

 
I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Don Don d.o.o, 
са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 144б, Београд, Република Србија, 
матични број 20383399, над делом пословања привредног друштва Batagon E.E.C. d.o.o, 
са седиштем на адреси Батајнички друм 12, Београд, Република Србија, матични број 
21340952, куповином производних капацитета и имовине намењених производњи 
пекарских производа. 
   
II  УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 14. маја 2021. године уплатио износ 
од ХХХ динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља 
одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 
скраћеном поступку. 
 

Образложење 
 

Привреднo друштвo за производњу хлеба и пецива Don Don d.o.o, са седиштем на 
адреси Булевар Зорана Ђинђића 144б, Београд, Република Србија, матични број 
20383399 (у даљем тексту: Don Don или подносилац пријаве), поднело је Комисији за 
заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 14. априла 2021. године, преко 
пуномоћника адвоката Бојане Лукић, пријаву концентрације која је заведена под 
бројем 6/0-02-390/2021-1 (у даљем тексту: пријава). Комисији је достављена и допуна 
пријаве број 6/0-02-390/2021-4 од 20. маја 2021. године. Подносилац пријаве је 
предложио да Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном 
поступку.    
 
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 
које проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава 
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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). 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. 
 
Учесници у концентрацији 

 
Основну и претежну регистровану делатност привредног друштва Don Don које у 
Републици Србији послује од 2008. године представља производња пекарских 
производа (шифра делатности: 1071 – производња хлеба, свежег пецива и колача). 
Подносилац пријаве на територији Републике Србије располаже са 12 производних 
јединица (Пударци, Крагујевац, Ниш, Јаково, Краљево, Лесковац, Суботица, Зрењанин, 
Велика Плана, Параћин, Нови Сад и Зајечар), као и са два вертикално интегрисана 
млина (Зрењанин и Фекетић), који се баве производњом брашна као основне сировине 
за производњу пекарских производа, које се претежно користи за потребе производних 
погона у саставу ове компаније. Подносилац пријаве производи широк портфолио 
пекарских производа попут: свежег хлеба, домаћег хлеба, пакованог хлеба, сомуна, 
тоста, двопека, крофни, пакованих пецива, презли, подлога за пицу, као и низ 
производа који се пеку на одељењима пекара у малопродајним објектима, као што су 
багeти, погаче, жу-жу, кифле, пите, кроасани и друго. Поред производње, друштво се у 
ограниченом обиму бави и малопродајом пекарских производа.  
 
На територији Републике Србије, подносилац пријаве врши контролу над следећим 
друштвима:  

1. Привредно друштво за трговину на велико житом, сировим дуваном, семењем и 
храном за животиње Житодон д.о.о, са седиштем на адреси Булевар Зорана 
Ћинђића бр. 144б, Београд, матични број 20731214, претежна делатност: 
производња млинских производа - шифра 1061; 

2. Привредно друштво за производњу и промет пекарских производа Житопек а.д., 
са седиштем на адреси Димитрија Туцовића бр. 51, Ниш, матични број 
07204124, претежна делатност: производња хлеба, свежег пецива и колача - 
шифра 1071; 

3. Привредно друштво за производњу хлеба и пецива, трговину и угоститељство 
Хлеб д.о.о, са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 144б, Београд, 
матични број 08252343, претежна делатност: производња хлеба, свежег пецива 
и колача - шифра 1071; 

4. Привредно друштво за производњу хлеба, свежег пецива и колача Авама д.о.о, 
са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 144б, Београд, матични број 
20688084, претежна делатност производња хлеба, свежег пецива и колача - 
шифра 1071. 

Изван Републике Србије, подносилац пријаве има следећа зависна друштва: 

1. Дон Дон д.о.о. за трговину и производњу, са седиштем на адреси Ново село 66, 
Даниловград, Црна Гора, матични број 5-0534303/005; 

2. Дон Дон Бугарска ЕООД са седиштем на адреси Индустриална бр. 18, Габрово 
5300, Бугарска, матични број 200838386; 
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3. DON TRADE d.o.o, са седиштем на адреси Рамићи 66, Бања Лука, Република 
Српска, Босна и Херцеговина, матични број 57-01-0067-13. 

Подносилац пријаве послује под непосредном контролом свог јединог власника, 
привредног друштва DON DON proizvodno in trgovsko podjetje d.o.o. са седиштем на 
адреси Gasilska cesta 2, 1290 Grosuplje, Словенија, регистрациони број: 5844550000, 
претежна делатност: proizvodnja kruha, svezega peciva in slaščic - С10.710 (у даљем 
тексту: Don Don Словенија), који поред претходно приказаних зависних друштава и 
производних јединица у Републици Србији, контролише и следеће производне 
јединице у Словенији и Хрватској: производна јединица Крањ, производна јединица 
Гросупље (Pekarna Grosuplje) и производна јединица Доња Зелина, где се производе 
дневно свежи хлеб и пекарско пециво, фино пециво и крофне, сендвичи и програм 
замрзнутих производа и полупечених производа за допеку на продајном месту, под 
робним маркама Pekarna Grosuplje, DON DON и Tvojih 5 minuta. Посредни власници и 
контролори подносиоца пријаве у својству матичних друштава читаве групе су 
друштва AMAL NALOŽBE d.o.o. Slovenia, регистрациони број: 6824315000, са 
седиштем на адреси Лазе 16, 4000 Крањ, Словенија са 59,39% удела у друштву Don 
Don Словенија, и КЈК Investicije 2 d.o.o Slovenia, регистрациони број: 6866999000 са 
седиштем на адреси Дунајска цеста 106, 1000 Љубљана, са 40,61% удела у друштву 
Don Don Словенија. 
 
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над делом 
пословања привредног друштва Batagon E.E.C. d.o.o, са седиштем на адреси Батајнички 
друм 12, Београд, Република Србија, матични број 21340952, куповином производних 
капацитета и имовине намењених производњи пекарских производа (даље у тексту: 
циљна имовинска целина).  
 
Циљна имовинска целина је првобитно била у власништву друштва Фиделинка 
Суботица - у стечају. Одбор поверилаца наведеног друштва донело је одлуку о продаји 
имовине друштва чиме би се намириле обавезе према повериоцима. Друштво Batagon 
E.E.C. d.o.o. (у даљем тексту: Batagon), као разлучни поверилац, искористило је 
разлучно право и купило циљну имовинску целину у поступку уновчења имовине у 
стечају привредног друштва Фиделинка Суботица - у стечају (Решење Привредног 
суда у Суботици број Ст520/2010 од 16. марта 2021. године којим се налаже упис права 
својине на непокретностима).  
 
Друштво Batagon основано је 28.11.2017. године, и основна делатност друштва је 
пружање финансијских услуга, пре свега: откуп проблематичних пласмана 
(потраживања и real estate), реструктурирање и њихова препродаја. Друштво је 
регистровано под шифром делатности: 6499 – Остале непоменуте финансијске услуге, 
осим осигурања и пензијских фондова. С обзиром на то да је друштво три године у 
статусу повериоца друштва Фиделинка Суботица - у стечају, друштво Batagon бави се 
трговином брашна, услужним паковањем, пуњењем и самосталном дистрибуцијом. 
Једини члан друштва Batagon је физичко лице Александар Грабеж. 
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Опис трансакције и акт о концентрацији 
 
Основ за подношење предметне пријаве концентрације је стицање појединачне 
контроле од стране друштва Don Don над имовинском целином друштва Batagon. 
Менаџмент друштва Don Don донео је одлуку о куповини циљне имовинске целине у 
којој је десет година било у позицији закупца, као и додатне имовине која није била 
предмет закупа али представља функционалну интегралну целину. Наиме, друштво 
Don Don је било закупац дела имовине друштва Фиделинка Суботица - у стечају током 
претходних десет година, што је одобрено и решењем Комисије број 6/0-02-651/2011-3 
од 20. септембра 2011. године. Поред стицања објеката у којима је друштво било у 
дугорочном закупу, друштво Don Don би купило и додатне објекте који се налазе на 
предметној парцели и који чине функционалну имовинску целину са већ поменутим 
објектима. Предметна трансакција неће се односити на стицање опреме која се налази 
у поменутим објектима, већ ће се искључиво односити на грађевинске објекте и 
земљиште. У објектима који су предмет концентрације друштво Don Don активно 
обавља производњу пекарских производа који се дистрибуирају на територији 
Републике Србије. 
 
Уговор о купопродаји непокретности од 2. априла 2021. године закључен је између 
подносиоца пријаве и друштва Batagon које је власник предметне имовинске целине. 
Комисији је овај уговор достављен као правни основ посматране концентрације.    
  
Испуњеност услова за подношење пријаве 

 
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 
члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  
 
Узимајући у обзир да финансијски извештаји и подаци о укупним приходима 
подносиоца пријаве за 2020. годину нису били доступни у тренутку подношења 
пријаве, подносилац пријаве је Комисији доставио релевантне извештаје и податке који 
се односе на 2019. годину. Комисија је на основу достављених података о висини 
укупних прихода учесника концентрације, остварених на светском тржишту и 
тржишту Републике Србије, утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве 
концентрације, јер је укупан приход свих учесника у концентрацији већи од износа 
који је прописан чланом 61. став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву 
концентрације.  
 
Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 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. 
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Подносилац пријаве највећи део пословних прихода остварује по основу производње 
свежих и смрзнутих пекарских производа (хлеб, пите, буреци, слана и слатка пецива), 
док се имовинска целина која је предмет посматране концентрације користи у сврху 
организовања производње хлеба и наведених пецива. Наиме, подносилац пријаве је 
тренутно корисник предметне имовине по основу дугорочног закупа одобреног од 
стране Комисије 2011. године. 
  
Имајући претходно наведено у виду и полазећи од својстава, намене и цене предметног 
скупа роба/услуга, односно од делатности учесника у концентрацији, а нарочито 
циљне имовинске целине, Комисија је као релевантно тржиште производа дефинисала 
тржиште производње и велепродаје пекарских производа. Даља сегментација 
релевантног тржишта производа није неопходна имајући у виду да предметна 
концентрација свакако неће нарушити конкуренцију у Републици Србији.  
 
По питању дефиниције релевантног географског тржишта, Комисија га је дефинисала 
на националном нивоу, као тржиште Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у 
вези са чланом 2. Закона. 
 
Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 
је на основу података који су јој достављени уз пријаву концентрације, закључила да 
концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на дефинисаном 
релевантном тржишту производа и да неће имати негативне ефекте на конкуренцију у 
Републици Србији. 
 
Према наводима подносиоца пријаве, објекти који су предмет концентрације, а за које 
већ постоји решење Комисије о дугорочном закупу, налазе се у функцији производње 
пекарских производа који се дистрибуирају на територији Републике Србије. Према 
томе, посматрана концентрација не би довела до промене тржишног удела друштва 
Don Don. Додатни објекти који нису били предмет закупа али представљају 
функционалну интегралну целину би у средњем року били адаптирани у производну 
халу чиме би подносилац пријаве у мањој мери проширио производне капацитете, али 
би они пре свега били оријентисани ка извозу. 
 
Комисија је закључила да предметна концентрација неће довести до негативних 
ефеката на утврђеном релевантном тржишту, хоризонтално или вертикално 
посматрано. Наиме, подносилац пријаве постаће власник имовине коју је држао у 
закупу претходних 10 година. Из свега претходно наведеног 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.  
    
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. 
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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. 
 

 
 
 
 


