
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-218/2021-1, коју је 15. јануара 2021. 

године поднело привредно друштво „BELJE plus“ d.o.o. са седиштем на адреси Svetog 

Ivana Krstitelja 1/а, Дарда, Хрватска, преко пуномоћника адвоката Тијане Којовић из 

адвокатске канцеларије BDK Advokati OAD, Булевар краља Александра 28, Београд, 

дана 14. априла 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 „BELJE 

plus“ d.o.o. са седиштем на адреси Svetog Ivana Krstitelja 1/а, Дарда, Хрватска, 

регистарски број 35385249539, над делом пословања привредног друштва „MEGGLE 

HRVATSKA“ d.o.o. са седиштем на адреси Зелено поље 34, Осијек, Хрватска, 

регистарски број 4801216704, које се односи на обраду сировог млека и производњу 

млечних производа у производном погону млекаре овог друштва у Осијеку. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 26. марта 2021. године 

уплатио XXX динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара 

прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Привредно друштво „BELJE plus“ d.o.o. са седиштем на адреси Svetog Ivana 

Krstitelja 1/а, Дарда, Хрватска, регистарски број 35385249539 (даље у тексту: „BELJE 

plus“ или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у 

тексту: Комисија), дана 15. јануара 2021. године, преко пуномоћника адвоката, пријаву 

концентрације број 6/0-02-218/2021-1. Подносилац пријаве је доставио допуне пријаве 

концентрације 17. фебруара и 16. марта 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 
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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  

Подносилац пријаве послује у оквиру Фортенова групе привредних друштава, 

коју чине привредно друштво Fortenova Grupa d.d, са седиштем на адреси Маријана 

Чавића 1, Загреб, Република Хрватска, матични број 081179147, и његова зависна 

друштва. Друштво „BELJE plus“ је основано у јуну 2018. године, али је оперативно 

почело да послује 1. априла 2019. године. Ово друштво је активно у пољопривредној 

производњи и прехрамбреној индустрији, а између осталог се бави прoизвoдњoм и 

прeрaдoм млeкa и прoизвoдњoм и прoдajoм млeчних прoизвoдa, кoнкрeтнo сирних и 

млeчних нaмaзa, свeжег сирa, тврдoг и пoлутврдoг сирa. 

Fortenova Grupa је привредно друштво основано ради реструктурирања хрватског 

друштва Агрокор д.д. Загреб („Агрокор“). Једини члан друштва Fortenova Grupa је 

Fortenova Group HoldCo B.V. (Fortenova НоldСо). Fortenova HoldCo је 100% у 

власништву Fortenova Group MidCo B.V. (Fortenova MidCo), a Fortenova MidCo је 100% 

у власништву  Fortenova Group TopCo B.V. (Fortenova TopCo). Fortenova TopCo је 100% 

у власништву Fortenova Group STAK Stichting, као матичног ентитета друштва 

Fortenova Grupа (Fortenova STAK). Друштво Fortenova Grupa и наведена друштва 

основани су у периоду од маја до јуна 2018. године (осим Fortenova MidCo, која је 

основана 13. августа 2019. године), са циљем реструктурирања Агрокора, 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“).  

Дана 1. априла 2019. године, повериоци Агрокора постали су акционари. тј. 

власници Fortenova STAK, након чега је Fortenova Grupa стекла контролу над 

целокупном имовином Агрокор групе (осим Меркатора). Друштво Fortenova Grupa је 

званично и ефективно започела са радом 1. априла 2019. године, када су зависна 

друштва из ове групе преузела пословања друштава из Агрокор групе која су биле 

предмет нагодбе, укључујући друштва из Србије, као и преузимање пословања 

друштва BELJE dioničko društvo za privređivanje u poljodjelstvu, prerađivačkoj industriji i 

prometu roba, Darda, регистарски број 92404445155.  

Комисија је решењем број 6/0-03-125/2021-3 од 12. фебруара 2021. године 

окончала поступак покренут по службеној дужности против друштва Fortenova Grupa, 

ради испитивања дозвољености концентрације која је спроведена а није одобрена у 

складу са Законом, а која је настала стицањем контроле од стране привредног друштва 

Fortenova Grupa над 21 привредним друштвом која су пословала у оквиру Агрокор 

групе у Србији. Комисија је овим решењем утврдила да наведена концентрација 

испуњава услове дозвољености из члана 19. Закона. 

Oснoвнa дeлaтнoст Фoртeнoва групе је прoизвoдњa и дистрибуциja хрaнe и пићa, 

кao и мaлoпрoдaja прeхрaмбeних и срoдних прoизвoдa. Фoртeнoвa пoслуje крoз три 

oснoвнa пoслoвнa сeгмeнтa:  

1) сeгмeнт мaлoпрoдaje и вeлeпрoдaje – у oквиру Фoртeнoвe oбухвaтa 

мaлoпрoдajу прeхрaмбeних прoизвoдa и рoбe ширoкe пoтрoшњe, мaлoпрoдajу у 
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трaфикaмa/лaнцимa киoскa и вeлeпрoдajу прeхрaмбeних прoизвoдa и рoбe ширoкe 

пoтрoшњe хoтeлимa, рeстoрaнимa и кaфићимa;  

2) сeгмeнт прoизвoдњe и дистрибуциje хрaнe – њeгoв прoизвoдни aсoртимaн 

oбухвaтa минeрaлну вoду, слaдoлeд, уљe, мaргaрин и мajoнeз, као и смрзнуту храну, 

воће и поврће; и 

3) пoљoприврeдa, кoja прeдстaвљa нajмaњи oд Фoртeнoвиних oснoвних 

пoслoвних сeгмeнaтa, a њeнe aктивнoсти укључуjу прoизвoдњу житaрицa, уљaрицa, 

сирa, свeжeг вoћa и пoврћa, кao и узгoj фaрми стoкe.  

Пoрeд тoгa, Фoртeнoвa имa вишe спoрeдних дeлaтнoсти кoje су груписaнe у 

oквиру пoсeбнe структурe хoлдингa. Oвe дeлaтнoсти вaн oснoвнoг пoслoвaњa 

укључуjу, aли нe oгрaничaвajу сe нa aктивнoсти друштaвa Aтлaс (туристичкa aгeнциja), 

Aвивa Пoликлиникa (хрвaтскa привaтнa здрaвствeнa клиникa) и Aгрoкoр Eнeргиja 

(хрвaтски eнтитeт кojи инвeстирa у пeт пoстрojeњa зa прирoдни гaс). Фoртeнoвa имa 

истe oпeрaтивнe aктивнoсти кao и стaрa групa Агрокор, укључујући активности 

привредног друштва „Poslovni sistemi Mercator“ d.d, са седиштем на адреси Dunajska 

cesta 107, Љубљaнa, Слoвeниja, регистарски број 5300231 (даље у тексту: Mercator). 

Комисија је решењем број 6/0-02-277/2021-4 (веза: 6/0-02-678/2019) од 5. марта 2021. 

године, одобрила концентрацију која настаје стицањем контроле од стране друштва 

Fortenova Grupa над друштвом Mercator. 

У Србиjи, Фoртeнoвa имa слeдeћa зaвиснa друштвa: 

1. Фриком д.о.о, са седиштем на адреси Зрењанински пут бб, Београд; 

2. Мг Мивела д.о.о, са седиштем на адреси Партизанске Авијације 28, Београд; 

3. Атлас Амбасадор д.о.о, са седиштем на адреси Обилићев венац 26, Београд; 

4. Крон д.о.о, са седиштем на адреси Аутопут за Загреб 11а, Београд; 

5. М-профил СПВ д.о.о, са седиштем на адреси Зрењанински пут бб, Београд; 

6. mStart Business Solutions d.o.o, са седиштем на адреси Аутопут за Загреб 11а, 

Београд; 

7. Нова Слога д.о.о, са седиштем на адреси Кнегиње Милице 81/1, Трстеник; 

8. ПИК Врбовец д.о.о, са седиштем на адреси Партизанске Авијације бб, Београд,; 

9. Дијамант а.д, са седиштем на адреси Темишварски друм 14, Зрењанин; 

10. Кикиндски Млин а.д, са седиштем на адреси Светозара Милетића 198, Кикинда; 

11. Компас д.о.о, са седиштем на адреси Обилићев венац 26, Београд; 

12. AGKOR посредовање у осигурању д.о.о, са седиштем на адреси Булевар 

уметности 4, Београд; 

13. ТП Ангропромет Експорт-Импорт д.о.о, са седиштем на адреси Бранка 

Крсмановића 43, Ниш;  

14. БЕОЈАНА д.о.о, са седиштем на адреси Аутопут за Загреб 11а, Београд; 

15. БЕОКОНА д.о.о, са седиштем на адреси Аутопут за Загреб 11а, Београд; 

16. БЕОПАНА д.о.о, са седиштем на адреси Аутопут за Загреб 11а, Београд; 

17. БЕОСЛАНА доо, са седиштем на адреси Аутопут за Загреб 11а, Београд; 

18. БЕОВОНА д.о.о, са седиштем на адреси Аутопут за Загреб 11а, Београд; 

19. IDEA д.о.о, са седиштем на адреси Аутопут за Загреб 11а, Београд; 

20. ADRIATICA.NET д.о.о, са седиштем на адреси Косовска 8/VI, Београд; 

21. Супер Картица д.о.о, са седиштем на адреси Партизанске Авијације бб, Београд.  

 

У Србиjи, Фoртeнoвa je прeтeжнo aктивнa у прoизвoдњи и дистрибуциjи 

минeрaлнe вoдe, слaдoлeдa, уљa, мaргaринa и мajoнeзa, и то у:  

− прoизвoдњи и снaбдeвaњу слaдoлeдa и смрзнутe хрaнe мaлoпрoдajним oбjeктимa;  

− прoизвoдњи и снaбдeвaњу мeсa и мeсних прeрaђeвинa; 
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− прoизвoдњи и снaбдeвaњу jeстивoг уљa, мajoнeзa, кeчaпa, мaргaринa, биљних 

мaсти; 

− снaбдeвaњу флaширaнoм вoдoм и дистрибуциjи (aлкoхoлних и бeзaлкoхoлних) 

пићa; 

− прoизвoдњи и снaбдeвaњу пшeничнoг брaшнa и тeстeнинe; 

− пружaњу услугa туристичкe aгeнциje;  

− пружaњу услугa пoсрeдoвaњa у oсигурaњу и кoнсaлтинг услугa, кao и сaвeтoвaњу 

у вeзи сa oбрaдoм штeтa и прoцeни пoтeнциjaлних ризикa и штeтa. 

 

Фoртeнoвa je aктивнa и у мaлoпрoдajи и вeлeпрoдajи прeхрaмбeних прoизвoдa и 

рoбe ширoкe пoтрoшњe, имајући у виду да се ове активности обављају у oквиру 

Mercatora. У Србиjи је Mercator aктивaн у мaлoпрoдajи прeхрaмбeних прoизвoдa и рoбe 

ширoкe пoтрoшњe прeкo  својих мaлoпрoдajних jeдиницa кoje oбухвaтajу мaлoпрoдajнe 

лaнцe Idea, Mercator и Roda. Oсим тoгa, Mercator је aктивaн и у снaбдeвaњу 

прeхрaмбeних прoизвoдa/рoбe ширoкe пoтрoшњe путeм вeлeпрoдajнoг дистрибутивнoг 

кaнaлa (прeкo Mercator veleprodaje и cash-and-carry прoдaвницa). 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи 

појединачну контролу над делом пословања привредног друштва „MEGGLE 

HRVATSKA“ d.o.o. са седиштем на адреси Зелено поље 34, Осијек, Хрватска, 

регистарски број 4801216704, које се односи на обраду сировог млека и производњу 

млечних производа у производном погону млекаре овог друштва у Осијеку (даље у 

тексту: циљно пословање).  

Циљно пословање обухвата следеће: 

– некретнине на катастарскима парцелама 9098/1, 9095, 9096/3, уписане у 

земљишне књиге катастарске општине Осијек, 

–  дуготрајне имовине-опреме за обраду сировог млека те производњу, пуњење, 

паковање и складиштење млечних производа попут свежег и трајног млека, јогурта, 

павлаке, те свежег сира, 

– документације која се односи на заштиту животне средине, 

– додатних састава компјутерске контроле, алата за руковање и/или поправку 

дуготрајне имовине, 

– пројектне документације за инсталацију пречишћавача отпадних вода на 

наведеним некретнинама, 

– одређених резервних делова, 

– минималне количине било којих сирових материјала, помоћних материјала, 

потрошних материјала или радова у току које могу бити потребне за одржавање 

дуготрајне имовине на минимуму оперативних стандарда или нужних ради 

усклађености с прописима,  

– било којих потраживања на основу осигурања која би продавац могао имати 

ради губитка или оштећења имовине која је предмет куповине. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Правни основ за концентрацију јесу Уговор о купопродаји некретнина и Уговор о 

купопродаји дуготрајне имовине, зaкључeни измeђу пoднoсиoцa пријаве, као купца, и 

влaсникa циљног пословања, као продаваца. Овим уговорима је предвиђено да 

подносилац пријаве стекне циљно пословање и тиме појединачну контролу над овим 

пословањем. 
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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 је постојала обавеза 

пријаве концентрације, јер је укупан приход учесника већи од износа који су 

прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. 

4. Релевантно тржиште и оцена ефеката концентрације 

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). За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је, у 

конкретном случају, одредила следећа релевантна тржишта производа: 

1) тржиште производње и велепродаје трајног и свежег млека;  

2) тржиште производње и велепродаје свежег сира; 

3) тржиште производње и велепродаје јогурта; 

4) тржиште производње и велепродаје павлаке. 

Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог 

својства, уобичајене намене и цене, Комисија је приликом одређивања релевантног 

тржишта производа у конкретном случају првенствено имала у виду активности 

циљног пословања, а то је делатност млекаре у Осијеку, при чему није узета у обзир 

делатност откупа сировог млека намењеног даљој индустријској преради која је 

ограничена искључиво на територију Републике Хрватске. У складу са праксом 

Комисије и Европске комисије, Комисија је на тај начин уважила предлог подносиоца 

пријаве. 

Тржишта производње млека и млечних производа обухвата производњу 

конзумног млека и осталих врста млечних производа. Конзумно млеко је термички 

обрађено млеко намењено за исхрану људи, које се производи и ставља у промет као 

пастеризовано млеко и стерилизовано млеко (млеко обрађено ултрависоком 

температуром (УХТ) – стерилизовано млеко), односно као пуномасно млеко, 

делимично обрано млеко, и обрано млеко. Остали млечни производи се односе на 

ферментисане производе од млека (јогурт, кисело млеко, ферментисани производи од 

млека са пробиотским бактеријама, кефир, остали ферментисани производи од млека, 

ферментисани млечни напици), павлака, маслац, кајмак, сиреви и производи од сира, 

млеко у праху и други сушени производи од млека, сурутка, млечни напици и млечни 

десерти, смрзнути дезерти, сушени производи од млека и др. 

Релевантна географска тржишта су одређена у складу са предлогом подносиоца 

пријаве, и то на националном нивоу, као тржишта Републике Србије. 

 

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, односно 

конкуренцију на релевантним тржиштима, јер на овим релевантним тржиштима нема 

преклапања у пословању учесника у концентрацији.  

Подносилац пријаве не послује на тим тржиштима у Србији, с обзиром на то да 

Фортенова група није у Србији производила ни продавала млеко, свежи сир, јогурт и 

павлаку, а да је подносилац пријаве извозио у Србију (преко повезаног друштва 
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Dijamant a.d.) само крем сиреве и полутврде сиреве. Власник циљног пословања, 

друштво „MEGGLE HRVATSKA“ d.o.o, извозило је у Србију павлаку за кување, воћне 

јогурте и кефире с укусом, али у пријави се наводи да нема података о томе да ли је 

нешто од производа који су произведени у погодима циљног пословања извезено у 

Србију, односно продато у Србији. 

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 диспозитива 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. 


