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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 6/0-02-757/2021-1, коју је 18. новембра 2021. године 
поднело привредно друштво RWA INTERNATIONAL HOLDING GMBH, ca седиштем 

на адреси Raiffeisenstrasse 1, 2100 Korneuburg, Република Аустрија, преко пуномоћника 
адвоката Маје Станковић, из адвокатске канцеларије WOLF THEISS, са седиштем на 
адреси Булевар Михајла Пупина 6, Београд, дана 29. децембра 2021. године, доноси 

следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 

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

INTERNATIONAL HOLDING GMBH, ca седиштем на адреси Raiffeisenstrasse 1, 2100 

Korneuburg, Република Аустрија, матични број FN 172268 k, над привредним 

друштвом Patent Co. d.o.o. Mišićevo, са седиштем на адреси Владе Ћетковића 1а, 
Суботица, Република Србија, матични број 08829675, и његовим зависним друштвом, 

куповином удела.  
 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 23. новембра 2021. године уплатио 

износ од XXX евра, што представља одговарајући прописани износ за издавање 
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 
 

Образложење 
 

Привреднo друштвo RWA INTERNATIONAL HOLDING GMBH, ca седиштем на 
адреси Raiffeisenstrasse 1, 2100 Korneuburg, Република Аустрија, матични број FN 

172268 k (у даљем тексту: RWA International или подносилац пријаве), поднело је 
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 18. новембра 
2021. године преко пуномоћника, адвоката Маје Станковић, пријаву концентрације 
која је заведена под бројем 6/0-02-757/2021-1 (у даљем тексту: пријава). Пријава је 
Комисији достављена поштом 18. новембра 2021. године, као пошиљка послата 15. 

новембра 2021. године. Комисији су достављене и три допуне пријаве закључно са 
допуном од 22. децембра 2021. године. Подносилац пријаве је предложио да Комисија 
одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.   
 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV,  Београд 

Број: 6/0-02-757/2021-8 

Датум: 29. децембар 2021. године 

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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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 
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.  
 

На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 
одређених података (у даљем тексту: захтев). Садржину захтева представља 
спецификација података из пријаве, а чија се заштита тражи, као и образложење 
разлога за постављање таквог захтева. Комисија ће о овом захтеву одлучити посебним 

закључком о заштити података.   
  

Учесници у концентрацији 

 

Друштво RWA International је зависно друштво у власништву компаније [...]. 

Подносилац пријаве је активан у дистрибуцији пољопривредних производа, ресурса за 
пољопривредну производњу и производа широке потрошње. Подносилац пријаве је 
матично друштво групе друштава активних у прехрамбеној производњи, трговини и 

услужној индустрији (у даљем тексту: RWA група).  
 

RWA група је организована у следећим сегментима: пољопривреда, техничка опрема, 
енергетика, грађевински материјал, грађевинарство и баштованство и услуге. RWA 

група је [...]. Друштво RWA Genossenschaft је пољопривредна задруга и оно делује као 

матично друштво [...]. 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. 

 

У Републици Србији је активна једна компанија која припада RWA групи друштава, и 

то друштво 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). 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. 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.  
 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Patent Co. d.o.o. Mišićevo, са седиштем на адреси Владе Ћетковића 1а, 
Суботица, Република Србија, матични број 08829675 (у даљем тексту: Patent Србија 
или циљно друштво). Ово друштво је основано 1991. године и бави се производњом и 

продајом сточне хране. Циљно друштво је такође активно у мањој мери у области 

хране за кућне љубимце и адитива за сточну храну. Друштво Patent Србија је под 
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заједничком контролом Abris групе друштава и физичких лица Радивоја Перовића и 

Миодрага Перовића, оба са пребивалиштем у Републици Србији.      

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 
 

Предложена трансакција се односи на стицање појединачне контроле од стране 
друштва RWA International над циљним друштвом и његовим зависним друштвом 

„Patent Co.“ Društvo za proizvodnju, usluge i trgovinu d.o.o. Laktaši, са седиштем на 
адреси Градишка цеста 198, Александровац, Лакташи, Босна и Херцеговина, 
куповином удела. Након спровођења концентрације подносилац пријаве ће имати у 
власништву 90% удела циљног друштва, док ће физичка лица Радивоје и Миодраг 
Перовић задржати по 5% мањинског неконтролног удела. 
 

Правни основ предметне концентрације је Уговор о купопродаји удела закључен 29. 

октобра  2021. године, између подносиоца пријаве и продаваца, односно друштва 
РТСО Holdings Limited, Кипар, матични број HE 375179, и физичких лица Радивоја 
Перовића и Миодрага Перовића.  
 

Испуњеност услова за подношење пријаве 
 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 
члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  
 

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника 
концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2020. 

години, утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је 
укупан приход свих учесника у концентрацији у 2020. години већи од износа који је 
прописан чланом 61. 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. 
 

Као што је већ наведено, циљно друштво се примарно бави производњом и продајом 

сточне хране тј. мешане сточне хране за директну прехрану, укључујући и допунску 
минералну прехрану која садржи протеине. Такође, циљно друштво се у мањој мери 

бави и производњом и продајом хране за кућне љубимце и адитива за сточну храну. 
Циљно друштво има представништво у Београду и 19 малопродајних објеката на 
територији Републике Србије, у следећим местима: Mишићeвo, Aлeксa Шaнтић, 

Субoтицa, Бaчкa Toпoлa, Moрaвицa, Бaчкa Toпoлa 2, Taвaнкут, Стaри Жeдник, 
Субoтицa 2, Пaчир 2, Бaнaтскo Нoвo Сeлo, Црeпaja, Кoвaчицa, Сeчaњ, Toмaшeвaц, 
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Влaдимирoвaц, Житиштe, Oпoвo и Сeлeнчa. Поред сопствених малопродајних објеката, 
циљно друштво снабдева домаће тржиште и преко мреже локалних дистрибутера. 
Производни погони циљног друштва се налазе у Мишићеву, Суботица. 
 

Подносилац пријаве је на тржишту Републике Србије активан на подручју велепродаје 
семена, средстава за заштиту биља (пестициди) и ђубрива. Такође, подносилац пријаве 
снабдева пољопривреднике оперативним ресурсима (семе, пестициди и ђубрива) и 

затим сакупља, складишти и продаје принос. Друштво RWA Србија је у 2020. години 

такође имала мање продаје сировина (кукуруз, соја, пшеница итд) произвођачима 
сточне мешане хране, укључујући и циљно друштво. У сваком случају, подносилац 

пријаве ниje aктивaн нa истим тржиштимa прoизвoдa у Србиjи кao циљнo друштвo. 

 

Подносилац пријаве је навео да се предметна трансакција првенствено односи на 
целокупни сектор сточне хране, укључујући састојке и адитиве. Подносилац пријаве 
сматра да се релеватна тржишта производа могу дефинисати као тржиште за 
производњу и продају мешане сточне хране са изузетком хране за рибе и хране за 
кућне љубимце, тржиште за продају хране за кућне љубимце, тржиште за производњу 
и продају адитива за сточну храну и тржиште велепродаје сировина за производњу 
мешане сточне хране.  
  

Имајући све претходно наведено у виду и полазећи од својстава, намене и цене 
предметног скупа производа, односно од делатности учесника у концентрацији а 
нарочито циљног друштва, Комисија је делимично прихватила предлог подносиоца 
пријаве и као релевантна тржишта производа дефинисала: 

1. Тржиште производње и велепродаје мешане сточне хране, 
2. Тржиште малопродаје мешане сточне хране, 
3. Тржиште производње и велепродаје адитива за сточну храну, 
4. Тржиште велепродаје сировина за производњу мешане сточне хране, 
5. Тржиште велепродаје хране за кућне љубимце. 

 

У вези са тржиштима мешане сточне хране, подносилац пријаве указује на то да се 
сточна храна прави мешањем и гранулацијом различитих састојака, како би кaкo би сe 

дoбиo прoизвoд кojи у пoтпунoсти пoкривa нутритивнe пoтрeбe циљне животиње при 

чему се из ове хране изузима храна за рибе и за кућне љубимце. Зато је и тржиште 
хране за кућне љубимце издвојено као посебно тржиште, и то као оно која обухвата 
индустријску и припремљену храну за љубимце. 
 

У погледу адитива за сточну храну, подносилац пријаве сматра да се они могу 
одредити као прoизвoди кojи сe кoристe у исхрaни живoтињa у сврху пoбoљшaњa 

квaлитeтa хрaнe зa живoтињe и хрaнe живoтињскoг пoрeклa, или зa пoбoљшaњe 

пeрфoрмaнси и здрaвљa живoтињa (нпр. oбeзбeђивaњe пoбoљшaнe свaрљивoсти стoчнe 

хрaнe). У вези са сировинама за производњу мешане сточне хране, у пријави се наводи 

да се сировине које се користе за мешану сточну храну састоје од житарица, уљарица, 
глутена, животињског брашна, рибљег брашна и пулпе цитруса, тако да ова храна 
може садржати остатке соје, репице, шећерне репе, рибљег брашна или житарица. 
 

Комисија није даље сегментирала наведена тржишта производа, имајући у виду да 
другачија одлука није од утицаја на оцену дозвољености концентрације и да 
подносилац пријаве није активан ни на једном од тих тржишта. 
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По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је тржиште 
малопродаје мешане сточне хране дефинисала на локалном нивоу, као територије оних 

градова, односно општина у којим циљно друштво има малопродајне објекте, док је 
остала релевантна тржишта производа дефинисала на националном нивоу, као 

територију Републике Србије. 
 

Оцена ефеката концентрације 
 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 
је на основу података који су јој достављени у пријави концентрације, закључила да 
концентрација неће утицати на промену тржишне структуре и да неће нарушити 

конкуренцију на релевантним тржиштима, с обзиром на то да подносилац пријаве није 
активан на тим тржиштима и да на овим тржиштима нема преклапања у пословању 
учесника у концентрацији. 

 

На тржишту производње и велепродаје мешане сточне хране, која укључује и 

минералну и допунску храну која садржи протеине, циљно друштво остварује [...]. 

Подносилац пријаве је навео да се тржиште производње и велепродаје мешане сточне 
хране у Србији за 2020. годину процењује у [...]. Према процени подносиоца пријаве, 
тржишни удео циљног друштва на овом тржишту, према критеријуму продатих 

количина, износи око /5-10/%. Према наводима подносиоца пријаве, највећи 

конкуренти на овом тржишту су друштва Gebi doo Čantavir, Sto Posto doo Beograd, 

Hrana Produkt doo Sremska Mitrovica, FSH Jabuka doo Pancevo и Sano doo Novi Sad, сви 

са процењеним тржишним уделима већим од [...]. 

 

Подносилац пријаве није присутан на тржишту производње и велепродаје мешане 
сточне хране, али се у пријави наводи да је он имао активности у снабдевању 
произвођача мешане сточне хране сировинама као што су кукуруз, пшеница, соја, 
уљана репица и сунцокрет. Произвођачи мешане сточне хране, укључујући и циљно 
друштво, су [...]. Подносилац пријаве је навео да не постоји могућност било каквог 
затварања тржишта након спровођења концентрације, имајући у виду чињеницу да 
садашњи купци друштва RWA имају приступ вишеструким алтернативним изворима 
снабдевања сировинама као што су кукуруз, соја и пшеница. [...]. Подносилац пријаве 
је такође навео да друштво RWA не би имало никакав комерцијални подстицај да [...]. 
 

На тржиштима малопродаје мешане сточне хране, циљно друштво има 19 

малопродајних објеката путем којих директно дистрибуира сопствене производе. 
Поред сопствених канала дистрибуције, циљно друштво сарађује и са 20 локалних 

дистрибутера који најчешће набављају производе циљног друштва директно у 
производним погонима у Мишићеву. Купци циљног друштва су већим делом мали 

пољопривредници (регистрована пољопривредна газдинства) која плаћања врше преко 
банака, док је релевантан и удео купаца који плаћају директно у малопродајним 

објектима преко фискалне касе. 
 

Према наводима подносиоца пријаве не постоје званични тржишни подаци који се 
односе на сектор малопродаје мешане сточне хране на нивоу територијалних јединица 
(општина или градова) у Србији. Из тог разлога подносилац пријаве није у могућности 

да достави податке на нивоу дефинисаних тржишта малопродаје мешане сточне хране 
за територије градова, односно општина у којим циљно друштво има малопродајне 
објекте. Међутим, подносилац пријаве је навео да на основу процене циљног друштва 
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у Србији постоји оквирно [...]. Стога би тржишни удео циљног друштва на тржишту 
малопродаје мешане сточне хране износио мање од /0-5/%, уколико би се релевантно 
географско тржиште дефинисало на националном нивоу односно као територија 
Републике Србије. Свакако, као што је наведено, подносилац пријаве није присутан на 
тржишту малопродаје мешане сточне хране. 
 

На осталим релевантним тржиштима, подносилац пријаве такође није присутан, а 
циљно друштво је на тим тржиштима активно у мањој мери, с обзиром на то да [...]. У 

пријави се указује на то да учесници у концентрацији не располажу подацима о 

величини тржишта и тржишним уделима циљног друштва и његових конкурената, 
сходно чему није постојала могућност давања пoуздaне прoцeне тржиштa и тржишних 

удeлa. Комисија свакако оцењује да ни на овим тржиштима нема преклапања у 
пословању учесника у концентрацији. 

 

Из утврђеног чињеничног стања се може закључити да спровођењем предметне 
концентрације неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално 
посматрано, да конкуренција неће бити нарушена на овим тржиштима након 

концентрације, те да концентрација испуњава услове 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. 
 

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. 

 
 

 

 


