
 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-561/2022-1, коју је 20. јула 2022. године поднело 

привредно друштво Patent CO. Preduzeće za proizvodnju usluge i promet DOO Mišićevo, 

са седиштем на адреси Владе Ћетковића 1А, Мишићево, преко пуномоћника, адвоката 

Николе Познановића, из адвокатске канцеларије Јанковић Поповић Митић аод, 

Владимира Поповића 8А, Београд, дана 29. јула 2022. 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 Patent CO. 

Preduzeće za proizvodnju usluge i promet DOO Mišićevo, са седиштем на адреси Владе 

Ћетковића 1А, Мишићево, матични број 08829675, над делом привредног друшта 

TEPKOS DOO ČONOPLJA - U STEČAJU, са седиштем на адреси Николе Тесле 16, 

Чонопља, матични број 08695202, куповином имовине која се односи на пословање у 

вези са производњом и велепродајом житарица и која може представљати самосталну 

пословну целину. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Patent CO., дана 21. 

јула 2022. 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. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво Patent CO. Preduzeće za proizvodnju usluge i promet DOO Mišićevo, 

са седиштем на адреси Владе Ћетковића 1А, Мишићево, матични број 08829675 (даље 

у тексту: Patent Co или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија), 20. јула 2022. године, преко пуномоћника, 

адвоката Николе Познановића, из адвокатске канцеларије Јанковић Поповић Митић 

аод, Владимира Поповића 8А, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-561/2021-1.  

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.  

 

Учесници у концентрацији  

 

Patent Co је друштво које се бави производњом и продајом хране за животиње и 

додатака за храну за животиње на домаћем тржишту и у иностранству. Друштво Patent 

Co је под директном контролом друштва RWA International Holding gmbh, ca седиштем 

на адреси Raiffeisenstrasse 1, 2100 Korneuburg, Република Аустрија, матични број FN 

172268 k (у даљем тексту: RWA International), које је матично друштво групе друштава 

активних у прехрамбеној производњи, трговини и услужној индустрији (у даљем 

тексту: RWA група). RWA група је организована у сегментима пољопривреде, 

техничке опреме, енергетике, грађевинског материјала, грађевинарства и баштованства 

и услуга. Поред друштва Patent Co, RWA група је на тржишту Републике Србије 

присутна и преко привредног друштва RWA Srbija d.o.o. Beograd, са седиштем на 

адреси Булевар Зорана Ђинђића 67, Београд, матични број 20405112, чија је делатност 

трговина на велико хемијским производима (у даљем тексту: RWA Србија).     
 

Подносилац пријаве се бави фармском производњом, и то производњом хране за 

животиње и додатака храни за животиње, укључујући производе за живину, свиње и 

преживаре. Финални производи доприносе безбедности хране за људе, спречавајући и 

контролишући обољења животиња и умањујући опасности по здравље животиња. 

Друштво Patent Co врши и преко 5.000 лабораторијских анализа годишње, присутан је 

на пет континената и има преко 80 дистрибутера широм света. Друштво Patent Co је 

више од две деценије присутан на домаћем тржишту, а дуже од деценије пласира своје 

производе и на инострана тржишта, у преко 30 држава. Подносилац пријаве врши и 

откуп житарица и уљарица за сопствене потребе, уговара пољопривредну производњу 

и пласира семенски материјал и минерална ђубрива домаћих и страних произвођача.  

 

Друштво RWA Србија је једно од најмлађих друштава RWA групе основано 2008. 

године. Основала га је RWA група са циљем да локално, аустријско знање и искуства 

стечена на традиционалним тржиштима прошири на суседна тржишта, као и да стекне 

знања и искуства са суседних тржишта, како се наводи у пријави. Примарни портфолио 

друштва RWA Србија чине семена, средства за заштиту биља (пестициди) и ђубрива. 

Такође, ово друштво снабдева пољопривреднике оперативним ресурсима (семе, 

пестициди и ђубрива) и затим сакупља, складишти и продаје принос.  

 

RWA група је под заједничком контролом друштава RWA Genossenschaft и BayWA AG 

и део је BayWaRWA групе. Друштво RWA Genossenschaft је пољопривредна задруга и 

оно делује као матично друштво ове групе. Друштво BayWA AG је међународно 

трговачко и услужно друштво активно у трговини на велико и мало пољопривредних 

производа и робе, као и робе широке потрошње и обновљиве енергије. Акције друштва 

BayWA AG се котирају на берзи у Франкфурту, Минхену и XETRA берзи. Највећи 

акционари су друштва Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs AG, Немачка и RAIG, 

Aустриja. 
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Предметна трансакција се односи на стицање појединачне контроле од стране 

подносиоца пријаве над делом привредног друштва TEPKOS DOO ČONOPLJA - U 

STEČAJU, са седиштем на адреси Николе Тесле 16, Чонопља, матични број 08695202 

(даље у тексту: Tepkos), куповином имовине која се односи на пословање у вези са 

производњом и велепродајом житарица, конкретно кукуруза и пшенице, и која може 

представљати самосталну пословну целину (даље у тексту: циљна имовина или циљно 

пословање). Циљна имовина обухвата две целине (целина 1 и целина 2). Целина 1 

обухвата непокретности које чине пословни комплекс (место за откуп пољопривредних 

производа), односно силосе и пратеће објекте са припадајућим земљиштем. Поред 

непокретне имовине целина 1 укључује и покретну имовину као што су канцеларијски 

столови, ПП апарати итд. Целина 2 представља пољопривредно – пословни комплекс 

који се састоји од пословног објекта, магацина, колске ваге, вагарске кућице, 

настрешнице и земљишта и др.  

 

Према наводима у пријави, циљно пoслoвaњe je нajвeћи дeo свojих прихoдa генерисало 

прoдajoм житaрицa, и тo кукурузa и пшeницe, а с обзиром на то да је друштво Tepkos у 

стечају, ово друштво је у 2021. години само делимично пословало и мaлoпрoдaje су 

зaтвoрeнe и прoдaja њeгoвe имoвинe je у тoку. 

 

Подносилац пријаве заправо купује циљну имовину ради проширења складишних 

капацитета и обезбеђивања стабилне сировинске базе, како се наводи у пријави. Након 

спровођења предметне концентрације подносилац пријаве ће користити производе 

циљног пословања искључиво за сопствене потребе - производњу, а не за даљи 

пласман, према наводима подносиоца пријаве. 

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предметна трансакције се тиче стицања покретне и непокретне имовине друштва 

Tepkos од стране подносиоца пријаве, која се односи на пословање у вези са трговином 

житарицама (кукурузом и пшеницом). Подносилац пријаве је дана 5. јула 2022. године 

учествовао у јавном надметању - продаји имовине стечајног дужника Tepkos, која је 

оглашена 3. јуна 2022. године. Подносилац пријаве је дао најбољу понуду за куповину 

целине 1 и целине 2, односно проглашен је најбољим понуђачем на јавном надметању 

за имовину стечајног дужника. 

 

Као акт о концентрацији, Комисији су достављени:  

− Записник о јавном надметању – продаја имовине стечајног дужника (целина 1) 

− Записник о јавном надметању – продаја имовине стечајног дужника (целина 2) 

 

Након спровођења трансакције, друштво Patent Co ће стећи појединачну контролу над 

циљном имовином.   

 

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 су учесници у концентрацији 

имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника већи од износа 
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који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације поднета у складу са чланом 63. став 2. Закона.  

Релевантно тржиште 

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). 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 се бави фармском производњом, и то производњом хране за 

животиње и додатака храни за животиње, укључујући производе за живину, свиње и 

преживаре. Циљна имовина служи за производњу и велепродају житарица, конкретно 

кукуруза и пшенице.     

 

Полазећи од природе и намене трансакције, односно од делатности учесника у 

концентрацији, а нарочито од циљне имовине, Комисија је прихватила предлог 
подносиоца пријаве и као релевантно тржиште производа дефинисала тржиште 

производње и велепродаје житарица (кукуруза и пшенице). 

 

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, у складу 

са чланом 6. став 3. Закона, што је такође у складу са предлогом подносиоца пријаве. 

 

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 на релевантном тржишту, имајући у виду 

незнатна преклапања у пословању учесника у концентрацији на тржиштима 

производње и велепродаје кукуруза и пшенице у Србији. 

 

Према проценама датим у пријави, а на основу јавно доступних података, тржишни 

удео групе подносиоца пријаве на тржиштима производње и велепродаје кукуруза и 

пшенице износи по /0-5/%, а циљног пословања износи око /0-5/%, односно /0-5/%, 

респективно. Као конкуренти на овим тржиштима се наводе Delta agrar doo (са 

процењеним тржишним уделом од /10-20/%), Transoil doo (са процењеним тржишним 

уделом од /5-10/%), Agroglobe doo (са процењеним тржишним уделом од /5-10/%), 

Almex doo (са процењеним тржишним уделом од /5-10/%) и CHS Srbija doo (са 

процењеним тржишним уделом од /5-10/%). 

 

Имајући у виду претходно наведено, Комисија може констатовати да предметна 

трансакција неће резултирати било каквим негативним ефектима на конкуренцију у 

Србији, хоризонтално и вертикално посматрано. У складу са наведеним, Комисија je 

закључила да је концентрација дозвољена у смислу члана 19. Закона, због чега је 

одлучено као у ставу I диспозитивa. 
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Одлука у ставу II 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. 
  

 

 


