
    

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 6/0-02-299/2021-1, коју је 1. марта 2021. 

године поднело привредно друштво Barentz International B.V, са седиштем на адреси 

Saturnusstraat 15, 2132 HB Hoofddorp, Холандија, преко пуномоћника адвоката Маје 

Станковић, из адвокатске канцеларије WOLF THEISS-а из Београда, ПЦ Ушће, 

Булевар Михајла Пупина 6, дана 23. априла 2021. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Barentz 

International B.V, са седиштем на адреси Saturnusstraat 15, 2132 HB Hoofddorp, 

Холандија, регистарски број 34072351, над привредним друштвом NOACK & Co 

GmbH, са седиштем на адреси Auhofstrasse 190, Беч, Аустрија регистарски број FN 

94583 v, и свим његовим зависним друштвима, куповином 80% удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио ХХХ евра дана 2. марта 

2021. године на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани 

износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.  

 

Образложење 

 

Привредно друштво Barentz International B.V. са седиштем на адреси 

Saturnusstraat 15, 2132 HB Hoofddorp, Холандија, регистарски број 34072351 (у даљем 

тексту: Barentz или подносилац Пријаве), поднело је 1. марта 2021. године, Комисији за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број 6/0-02-

299/2021-1 (у даљем тексту: Пријава), која настаје стицањем појединачне контроле од 

стране овог друштва над привредним друштвом NOACK & Co GmbH, са седиштем на 

адреси Auhofstrasse 190, Беч, Аустрија регистарски број FN 94583 v (у даљем тексту: 

NOACK или Циљно друштво), и свим његовим зависним друштвима, куповином 80% 

удела у друштву NOACK. Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Маје 

Станковић из адвокатске канцеларије WOLF THEISS-а из Београда, ПЦ Ушће, Булевар 

Михајла Пупина бр. 6. 

У току предметног поступка Комисији је достављена и допуна пријаве број 6/0-

02-299/2021-5 од 2. априла 2021. године. Након што је извршен увид у достављену 

документацију и на основу свих чињеница које проистичу из садржаја Пријаве, 

 

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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Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, поднета Комисији у складу са Законом о 

заштити 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. 

У предметном поступку подносилац Пријаве је на основу члана 45. Закона 

поставио и Захтев за заштиту података поднеском број 6/0-02-299/2021-3 од 8. марта 

2021. године, а тиче се заштите одређених података заступљених у Пријави и 

докумената која су предата као прилози уз Пријаву у папирној и електронској верзији. 

Садржину захтева представља спецификација података чија се заштита тражи, као и 

образложење разлога за постављање таквог захтева. По наведеном захтеву биће 

одлучено посебним закључком. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Barentz је глобални дистрибутер састојака везаних за људску исхрану, 

специјализован за прехрамбену, фармацеутску, козметичку индустрију и индустрију 

прехране животиња. Његово пословање је заступљено на тржиштима Немачке, 

Аустрије и Швајцарске (или DACH регион), у областима људске исхране, 

фармацеутских и нутритивних производа, личне и кућне неге и прехране животиња. 

Barentz је у индиректном већинском власништву друштва Cinven, приватног 

инвестиционог друштва које управља на глобалном нивоу капиталом у име више од 

200 инвеститора. Cinven-ова једина пословна активност је управљање приватним 

фондовима капитала који имају уделе у Cinven-овим портфолио друштвима, 

укључујући и Barentz, (у даљем тексту: Cinven Група). Cinven улаже првенствено у 

пословне и финансијске услуге, здравство, индустрију и секторе технологије, медија и 

телекомуникација. 

Cinven Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. 

Закона. 

Barentz има у Републици Србији следећа зависна друштва: 

1. Barentz d.о.о, са седиштем на адреси Булевар Ослобођења 111, Београд, матични 

број 20516470 (у даљем тексту: Barentz Србија). Претежна регистрована 

делатност овог друштва јесте трговина на велико хемијским производима. 

Његове пословне активности су заступљене у прехрамбеној индустрији, 

фармацији и индустрији личне неге, а једини његов члан је подносилац Пријаве; 

2. Soforebo-commerce d.о.о, са седиштем на адреси Николе Вукичевић 5/I-3, 

Сомбор, матични броје 08443572 (у даљем тексту: Soforebo Србија). Претежна 

регистрована делатност овог друштва јесте трговина на велико месом и 

производима од меса. Soforebo Србија, основан 1993. године, углавном се бави 

увозом састојака хране произвођача са седиштем у Италији и Данској у 

Републику Србију. Једини члан овог друштва је подносилац Пријаве. 

Циљно друштво је активно у продаји и дистрибуцији висококвалитетних, 

иновативних производа, технологија и решења за животињску и прехрамбену 

индустрију, пре свега у Централној и Источној Европи преко својих зависних друштава 

(у даљем тексту: NOACK Група). NOACK Група је активна на пољу 1) животињске 

прехране, 2) агро-прехрамбене дијагностике, 3) ветеринарске дијагностике и 4) 

аналитичких инструмената. NOACK није произвођач робе коју продаје већ послује као 

велетрговац/дистрибутер за низ реномираних добављача. 
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NOACK Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. 

Закона. 

NOACK има у Републици Србији следеће зависно друштво: 

1. NOACK & CO SOUTH EAST GMBH доо, са седиштем на адреси Стевана 

Мусића 17, Нови Сад, матични број 20540699 (у даљем тексту: NOACK Србија). 

Претежна регистрована делатност овог друштва јесте трговина на велико 

житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње. 
 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација се односи на стицање од стране Barentz-а 80% удела у 

NOACK-у. Након спровођења концентрације, Barentz ће вршити непосредну 

појединачну контролу над NOACK-ом и посредну контролу над свим NOACK-овим 

зависним друштвима. 

У ту сврху, 19. фебруара 2021. године закључен је Уговор о купопродаји и 

уступању (у даљем тексту: Уговор) између подносиоца Пријаве као купца и WEGA 

Privatstiftung из Аустрије, јединог члана Циљног друштва, као продавца. Уговор је 

достављен Комисији као правни основ концентрације. Сходно Уговору, у првом 

кораку, Barentz стиче 80% удела и појединачну контролу над Циљним друштвом. У 

другом кораку продавац и купац су, [...], уговорили куповну и продајну опцију, [...]. 

Извршавањем куповне/продајне опције, међутим, неће се променити квалитет 

контроле над Циљним друштвом, јер ће Barentz већ стећи појединачну контролу 

куповином 80% удела у Циљном друштву, што је предмет предложене концентрације. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

 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, као и о укупном приходу једног од 

њих оствареном на тржишту Републике Србије у 2019. години (последњој за коју су 

усвојени годишњи финансијски извештаји) – 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 одредбама члана 63. став 1. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

 Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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. 

 Образлажући предлог релевантног тржишта, подносилац Пријаве је дао и 

следеће уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у 

концентрацији, првенствено имајући у виду оне Циљног друштва.  

Глобално, NOACK je активaн на пољу велепродаје и дистрибуције: 
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I. животињске прехране; 

II. агро-прехрамбене дијагностике;  

III. ветеринарске дијагностике; 

IV. аналитичких инструмената. 

Животињска прехрана – производи које укључује намењени су за домаће 

животиње, посебно стоку, и имају важну улогу у сточарству и ланцу снабдевања 

храном. И Barentz и NOACK не производе животињску прехрану, већ као 

велетрговци/дистрибутери, купују широк спектар производа за животињску прехрану, 

укључујући састојке и адитиве, од произвођача да би их поново продали својим 

купцима. Различите животињске врсте, различити начини њиховог одгајања, као и 

други фактори утичу на специфичан садржај, састав и захтеве за квалитетом 

животињске прехране. Међутим, велетрговци обично нуде врло широк спектар 

производа бројних произвођача за снабдевање купаца, без обзира на њихове различите 

потребе. На пример, иако живина и риба захтевају различиту прехрану, велетрговци 

могу понудити производе за животињску прехрану за обе врсте животиња, укључујући 

састојке и адитиве. Сходно томе, иако не постоји потпуна заменљивост на страни 

потражње између свих врста животињске хране, постоји практично универзална 

заменљивост на страни понуде на велепродајном нивоу, где Barentz и NOACK послују. 

Производи сегмента животињске прехране укључују: 

• истиснуто ланено семе; 

• додатке храни и састојке (нпр. бетаин, крмни ензими, производи агилности 

црева, перформанси пелета, пребиотички квасац или регенератор за бураг); 

• храну за разне врсте риба; 

• млечне производе (млечне сировине и заменике млека); 

• премиксе (нпр. витаминске мешавине, микроминералне смеше, прилагођене 

мешавине, течне мешавине); 

• протеинске специјалитете; 

• производе за заобилажење бурага (нпр. адитиви, масти, протеини); и 

• адитиве за очување силаже. 

Према подацима у Пријави, поред Циљног друштва, и Barentz је глобално 

активан на пољу велепродаје и дистрибуције животињске прехране, укључујући 

састојке и адитиве, и ово је једина област у којој постоји хоризонтално преклапање 

Циљног друштва и Barentz-а на глобалном нивоу. Међутим, њихове пословне 

активности у овом сегменту не преклапају се и на територији Републике Србије. Иако 

су оба локална друштва углавном активна на велепродајном нивоу трговине, Barentz 

Србија је генерално активан у области људске исхране, фармацеутској индустрији и 

индустрији личне неге, док се NOACK Србија пре фокусира на решења у вези са 

храном за људе и животиње. 

Агро-прехрамбена дијагностика – производи које укључује служе за анализу и 

сигурност прехрамбених сировина, прехрамбених производа и узорака животне 

средине. Велепродаја таквих производа покрива веома широк спектар различитих 

производа са различитим применама. На велепродајном нивоу постоји практично 

универзална заменљивост на страни понуде, а трговци на велико, као што је Циљно 

друштво, углавном могу да пруже широк спектар производа без обзира на њихову 

примену. Производи у овом сегменту посебно укључују: 

• средства за чишћење и хигијену; 

• комплете за ензиматске тестове; 

• производе за испитивање фалсификовања хране; 

• комплете за испитивање алергена на храну; 

• производе за откривање патогена који се преносе храном; 
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• тестиране производе за генетски модификоване организме; 

• лабораторијску опрему; 

• производе за подршку микробиологији; 

• производе за испитивање микотоксина; 

• производе ланчане реакције полимеразе; 

• производе за испитивање остатака ветеринарских лекова; и 

• производе за испитивање воде. 

Друштво Barentz није активно у велепродаји ових производа. 

Ветеринарска дијагностика – њени производи служе за откривање заразних 

болести код кућних животиња и животиња на фармама. Велепродаја таквих производа 

покрива веома широк спектар различитих производа који на бројне начине тестирају 

различите болести код различитих врста. На велепродајном нивоу постоји практично 

универзална заменљивост на страни понуде, а трговци на велико, као што је Циљно 

друштво, углавном могу да обезбеде већину производа које купац захтева без обзира на 

његову примену. Класе производа у овом сегменту посебно укључују свеобухватан 

спектар система за испитивање и сродне производе за откривање заразних болести код: 

говеда и малих преживара; паса, коња, мачака, живине, зечева, свиња и код других 

животиња или код више врста. 

Друштво Barentz није активно у велепродаји ових производа. 

Аналитички инструменти - користе се у пољопривредном и сектору хране и 

хране за животиње у разне сврхе, укључујући: узорковање/сакупљање, анализу, 

контролу квалитета, развој производа и друге сврхе. Велепродаја таквих производа 

покрива веома широк спектар различитих аналитичких инструмената и помоћних 

производа, као што су: 

• блиско-инфрацрвени спектрометри за употребу у лабораторијама за контролу 

квалитета, као и у производном процесу за линијско праћење и контролу 

процеса; 

• анализатори за сектор млека; и  

• аутоматски системи за узимање узорака за прихватање зрна и осталих расутих 

материјала. 

Друштво Barentz није активно у велепродаји ових производа. 

Учесници у концентрацији су изразили став да дефиниција релевантног тржишта 

производа може остати отворена имајући у виду да, из претходно изнетих разлога, 

спровођење предметне концентрације неће довести до било какве забринутости у 

погледу конкуренције под било којом одговарајућом дефиницијом тржишта.  

Комисија је, имајући у виду све претходно изнето, као релевантна тржишта 

производа дефинисала: 

1) тржиште велепродаје животињске прехране, укључујући састојке и адитиве, 

2) тржиште велепродаје агро-прехрамбене дијагностике, 

3) тржиште велепродаје ветеринарске дијагностике, 
4) тржиште велепродаје аналитичких инструмената. 

У вези са дефиницијама релевантних географских тржишта, подносилац 

Пријаве је истовремено предложио Комисији као најмања EEП, а и светска по обиму за 
релевантно тржиште производа велепродаје животињске прехране, укључујући састојке 

и адитиве, јер нема препрека трговини животињском прехраном и њеним састојцима и 

адитивима, док промене цена у једном региону света утичу на друге регионе. 

Алтернативни предлог подносиоца Пријаве је да дефиниција релевантног географског 

тржишта може да остане отворена, у одсуству забринутости у погледу конкуренције. 
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Комисија није прихватила наведене предлоге подносиоца Пријаве, већ је 

релевантна географска тржишта дефинисала на националном нивоу, као територију 

Републике Србије, према својој надлежности. 

  

Оцена ефеката концентрације 

 

Као што је претходно наведено, Циљно друштво и Barentz су глобално активни 

на пољу велепродаје и дистрибуције животињске прехране, укључујући састојке и 

адитиве, и ово је једина област у којој постоји хоризонтално преклапање Циљног 

друштва и Barentz на глобалном нивоу. Међутим, ове њихове пословне активности на 

тржишту животињске прехране се не преклапају на територији Републике Србије. 

Наведено из разлога да је Barentz Србија генерално активан у области људске исхране, 

фармацеутској индустрији и индустрији личне неге, и не послује на релевантним 

тржиштима. Друго зависно друштво Barentz-а, Soforebo Србија, није се бавило, нити се 

тренутно бави велепродајом животињске прехране, агро-прехрамбене дијагностике, 

ветеринарске дијагностике или аналитичких инструмената у Републици Србији. С 

друге стране, NOACK Србија је фокусиран на решења за животињску и прехрамбену 

индустрију и послује као велетрговац иновативних производа и решења за индустрију 

сточне и прехрамбене индустрије, са мањим продајама у 2020. години на релевантним 

тржиштима. Његове дистрибутивне и малопродајне мреже организоване су путем 

директне продаје за снабдевање млинова за мешање, фарми, премиксера и задруга. 

Услуге продаје и пост-продаје NOACK-а Србија су важне за све четири његове 

пословне линије у Републици Србији, мада услуге пост-продаје имају тенденцију да 

буду важније код велепродаје аналитичких инструмената него код продаје састојака 

или адитива за животињску прехрану. 

Према интерној процени NOACK-а, његов тржишни удео на релевантним 

тржиштима у 2020. години је био појединачно /0-5/%. Као најважнији конкуренти, у 

пријави се наводе Elixir Feed Additives d.o.o, Sano Savremena ishrana životinja d.o.o, 

Biochem Balkan d.o.o, Erber Biotech d.o.o, Рго Feed – 2013 d.o.o.  

Из претходно изнетих података, произилази да само Циљно друштво послује на 

релевантним тржиштима, и то у врло ограниченој мери. Следствено, Комисија је 

закључила да спровођење предметне концентрација ни на који начин неће утицати на 

промену тржишне структуре, неће довести до хоризонталних преклапања нити 

вертикалних веза на дефинисаном релевантном тржишту.  

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.  
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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. 

 


