Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-691/2018-8
Датум: 23. октобар 2018. године

Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите

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 49/2011), одлучујући по пријави концентрације
број 6/0-02-691/2018-1, коју је поднело привредно друштво MHP SE, са регистрованим
седиштем на адреси 16-18 Zinas Kanther Street, Agia Triada, P.C. 3035, Лимасол, Кипар, које
заступају пуномоћници адвокати Милош Чуровић и Милкица Прерадовић, из Београда, улица
Милешевска 7, дана 23. октобра 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем појединачне контроле од стране друштва MHP SE, са регистрованим седиштем на
адреси 16-18 Zinas Kanther Street, Agia Triada, P.C. 3035, Лимасол, Кипар, матични број SE 27,
над друштвом Perutnina Ptuj d.d. са регистрованим седиштем на адреси Potrčeva ulica 10, 2250
Птуј, Словенија, матични број 5141966000.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво MHP SE, у целости
извршило своју обавезу плаћања прописаног износа за издавање овог решења дана 19.
октобра 2018. године, уплатом износа од 25.000,00 евра (словима: двадесетпетхиљада евра)
на рачун Комисије за заштиту конкуренције.
Образложење
Привредно друштво MHP SE, са регистрованим седиштем на адреси 16-18 Zinas
Kanther Street, Agia Triada, P.C. 3035, Лимасол, Кипар, матични број SE 27 (у даљем тексту:
подносилац пријаве или MHP SE), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија), 21. септембра 2018. године, преко пуномоћника адвоката Милоша
Чуровића и Милкице Прерадовић, из Београда, улица Милешевска 7, пријаву концентрације
број 6/0-02-691/2018-1.
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Увидом у достављену документацију и допуну од 3.октобра 2018.године, 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 поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни
део пријаве чини и 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), (у даљем тексту: Закон), учесник у концентрацији је поднео Комисији захтев за
заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева
представља спецификација података чија се заштита тражи, као и образложење разлога за
постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним закључком о
заштити података.
1. Учесници у концентрацији
MHP SE је привредно друштво основано у складу са законима Кипра. У питању је
јавно акционарско друштво чије су акције објављене на Лондонској берзи под називом MHPC.
Највећи акционар је WTI Trading Limited који у власништву поседује 60% од укупног броја
акција, док је преостали део акција у слободном промету на Лондонској берзи. Контролни
члан привредног друштва WTI Trading Limited је г. Yuriy Kosyuk, држављанин Украјине, који
је такође и председник Извршног одбора MHP SE.
MHP SE послује у оквиру холдинга са привредним друштвима PJSC Myronivsky
Hilboproduct и његовим зависним друштвима (у даљем тексту: MHP UKR), чије је седиште у
Украјини и које послује у области пољопривредне индустрије. MHP UKR је међународно
присутан у области производње живине и узгоја житарица, као и прераде меса и производње
месних прерађевина спремних за конзумацију. MHP UKR обухвата комплетан спектар радњи
потребних за производњу живине, укључујући инкубацију јаја (лежење пилића), производњу
хране за живину, узгој пилића до величине потребне за продају, производњу бројлера и
обраду и пласман брендираних охлађених производа. Производни погони MHP UKR
укључују три фарме пилића, две фарме за узгој живине, три млина за припрему хране и
дистрибутивне центре. Такође, поседују и две кланице у Холандији и Словачкој у којима
услуге пружају трећим лицима и продајно-дистрибутивни центар у Уједињеним Арапским
Емиратима. MHP UKR највећи део пилећих производа продаје под робном марком „Nasha
Riba“ у Украјини и брендом „Qualiko“ приликом извоза на међународно тржиште,
прерађевине (кобасице и производе од куваног меса) под брендом „Bashchinsky“, а готове
оброке под брендом „Lehko“.
MHP UKR извози своје производе широм света, а нарочито у следеће земље: Египат,
Ирак, Саудијска Арабија, Уједињени Арапски Емирати, Турска, Јордан, Холандија, Словачка,
Немачка, Румунија, Ирска, Азербејџан, Молдавија, Грузија, као и у неким афричким
државама попут Габона, Мауританије, Гвинеје и Гамбије.
MHP SE нема повезана физичка или правна лица, нити остварује приходе по било ком
основу у Републици Србији.
Циљно друштво у предметној трансакцији је Perutnina Ptuj d.d. са регистрованим
седиштем на адреси Potrčeva ulica 10, 2250 Птуј, Словенија, матични број 5141966000 (у
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даљем тексту: Perutnina или циљно друштво). Perutnina је привредно друштво активно у
месно-прерађивачкој индустрији са седиштем у Словенији које производи и продаје живинско
месо и производе од живинског меса у Централној и Југоисточној Европи. Perutnina има своје
производне погоне у Словенији, Хрватској, Србији и Босни и Херцеговини који су вертикално
повезани. Своје производе извози широм Европе, пре свега у Хрватску, Србију, Босну и
Херцеговину, Аустрију, Македонију и Румунију.
У Србији Perutnina послује преко свог повезаног друштва чији је једини члан,
Perutnina Ptuj-Topiko d.o.o. za proizvodnju i promet živine i živinskih proizvoda Bačka Topola (у
даљем тексту: PP Тopiko), са седиштем на адреси Петефи Бригаде 2, Бачка Топола које је
регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем
08085820 и претежном регистрованом делатношћу узгој живине (шифра: 0147). Поред тога,
Perutnina индиректно има контролу у још два повезана друштва – Veterinarska služba Top –
Veterina d.o.o. Mićunovo (у даљем тексту Тop Veterina), са седиштем на адреси Душана
Попиводе бб, Мићуново, Бачка Топола, које је регистровано у Агенцији за привредне
регистре Републике Србије под матичним бројем 20246294 и претежном регистрованом
делатношћу ветеринарска делатност (шифра: 7500), и PP Bro Živa d.o.o. za proizvodnju peradi
Bačka Topola (у даљем тексту: Bro Živa), са седиштем на адреси Петефи Бригаде 2, Бачка
Топола, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под
матичним бројем 20531398 и претежном регистрованом делатношћу узгој живине (шифра:
0147). Повезана друштва Perutninе у Србији послују у области производње и продаје свежег и
прерађеног живинског меса. Повезана друштва у Србији делатност производње бројлера,
инкубације јаја и пружања ветеринарских услуга обављају само за своје потребе производње и
продаје свежег и прерађеног живинског меса.
2. Опис трансакције и акт о концентрацији
Планирана трансакција подразумева стицање директне контроле над друштвом Perutnina
Ptuj d.d. Иницијални правни основ предметне трансакције јесте обавезујућа понуда од 28.
августа 2018. године, коју је MHP SE упутио највећим акционарима Perutninе и то: (1) SIJ d.d.,
привредно друштво основано у складу са законима Словеније под матичним бројем
5046432000, чије се регистровано седиште налази на адреси Гербицева 28, 1000 Љубљана,
Словенија и (2) Holding PMP d.d., привредно друштво основано у складу са законима
Словеније под матичним бројем 2172429000, чије се регистровано седиште налази на адреси
Винарски трг 1, 2250 Птуј, Словенија (у даљем тексту: Контролни Чланови). Планирана
концентрација биће спроведена на основу уговора о куповини акција, чиме ће бити преузето
власништво и контрола над 90,69% акција Perutninе, а који уговор ће бити закључен између
MHP SE и Контролних Чланова циљног друштва. Након спроведене трансакције MHP SE ће
поседовати 90,69% акција од укупног броја акција Perutninе.
3. Услови за подношење 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 у 2017. години, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве имао
обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у 2017.
години вишеструко већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за
пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је
поднета у складу са чланом 63. став 2. Закона.
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Пуномоћник подносиоца пријаве је 17. октобра 2018. године доставио поднесак којим
обавештава Комисију да привредно друштво MHP SE разматра и опцију преузимања циљног
друштва од стране друштва са ограниченом одговорношћу које би тек било основано и чији
би једини власник са 100% удела био подносилац пријаве, односно друштво MHP SE. Тиме би
MHP SE, уместо директног преузимања Perutninе, преузимање извршио индиректно преко
свог директно повезаног и зависног друштва, чији би MHP SE био једини члан. Самим тим,
формалном променом друштва стицаоца ни на који начин се не би мењали фактички и
стварни ефекти планиране концентрације на стање на тржишту, на конкуренцију и положај
осталих учесника на релевантном тржишту. Сви параметри концентрације која је пријављена
21. септембра 2018. године би остали непромењени. Пуномоћник подносиоца пријаве је у
наведеном поднеску нагласио да је напред изложено у овом тренутку дато само као могућност
и да ни у ком случају не искључује иницијално планирану форму пријављене концентрације.
4. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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 сматра да за потребе предметне трансакције није неопходно
коначно дефинисати релевантно тржиште производа имајући у виду да ни најужим
тумачењем и дефинисањем релевантног тржишта производа не могу се утврдити било какви
забрињавајући ефекти ове концентрације на конкуренцију у Србији. Ипак, у циљу достављања
потпуних информација подносилац пријаве је предложио да се релевантно тржиште
производа у предметној концентрацији дефинише као тржиште сировог живинског меса.
Овакав предлог дефиниције релевантног тржишта производа у предметној концентрацији,
подносилац пријаве је одредио имајући у виду тржиште производа на којем су у највећој мери
присутни учесници. Такође, при дефинисању релевантног тржишта производа подносилац
пријаве је имао у виду и праксу Европске комисије која је у неколико својих одлука
дефинисала тржиште продаје и испоруке пилећег меса.
Код утврђивања релевантног тржишта у предметној концентрацији Комисија је
делимично прихватила предлог подносиоца пријаве и полазећи од предмета пословања
циљног друштва у Републици Србији релевантно тржиште ближе одредила као:
1) тржиште производње и велепродаје сировог живинског меса;
2) тржиште производње и велепродаје прерађеног живинског меса;
3) тржиште малопродаје свежег и прерађеног живинског меса у специјализованим
малопродајним објектима.
Што се тиче дефиниције релевантног географског тржишта, Комисија је за тржиште
производње и велепродаје сировог живинског меса и за тржиште производње и велепродаје
прерађеног живинског меса релевантно географско тржиште одредила на националном ниову,
односно као територију Републике Србије. Што се тиче тржишта малопродаје свежег и
прерађеног живинског меса оно је дефинисано локално, као територије градова/општина у
којима се налазе малопродајни објекти Perutninе.
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5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија
је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносиолац пријаве, оценила
да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, имајући у виду следеће
чињенице. Између учесника у концентрацији нема хоризонталног преклапања нити
вертикалних веза ни на једном од утврђених релевантних тржишта производа. Учесници у
концентрацији нису конкуренти и имајући у виду структуру тржишта, утврђено је да на
тржишту производње и велепродаје сировог живинског меса, као и на тржишту производње и
велепродаје прерађеног живинског меса постоји велики број произвођача и понуђача који су у
могућности да задовоље потребе потрошача. У питању су конкурентна тржишта и основни
критеријум приликом доношења одлуке од стране потрошача је цена, посебно имајући у виду
да нема значајних разлика у квалитету, стандарду израде, пореклу производа, континуитета у
понуди, квалитету услуге и степену поузданости у различите понуђаче. Пољопривредна
делатност и тржишта сировог и прерађеног живинског меса су изузетно развијени и
разнолики у Србији, са великим бројем произвођача, продаваца и увозника. Сваки од
производа које Perutninа нуди у Србији су замењиви великим бројем истих или сличних
производа других произвођача.
Циљно друштво обавља делатност производње и продаје живинског меса и производа
од живинског меса спремних за конзумацију. [...]
Главна робна марка циљног друштва је ПП Пиле (свеже пиле у комаду), Натур
(свеже пилеће месо), Slim & Fit – Пилећа прса (шунка), Поли (кувана пилећа шунка), Пилећи
батак, а главни производи су свеже пилеће месо, производи од пилећег меса (саламе, шунке,
кобасице, производи од куваног живинског меса). Главни заштићени робни знакови су ПП,
Поли – оба робна знака су регистрована у Словенији и користе се у Србији по основу уговора.
Према проценама које је доставио подносилац пријаве, укупно тржиште производње и
велепродаје сировог живинског меса, у смислу вредности производње у Србији је
247.290.527,00 евра. У погледу обима тржишта, укупна количина сировог живинског меса која
се произведе у Србији на годишњем нивоу је 110.940,00 тона. Perutninа је у 2017. години на
тржишту Србије продала [...] тона сировог живинског меса у укупној вредности [...], па
имајући у виду вредност и обим укупне производње и продаје, учешће Perutninе на тржишту
сировог живинског меса је [...] . Према проценама подносиоца највећи конкуренти на овом
тржишту су Agromil d.o.o. са тржишним уделом око [...] и ИМ Матијевић д.о.о. са тржишним
уделом око [...] .
Када је у питању друго релевантно тржиште - производња и велепродаја прерађеног
живинског меса подносилац пријаве је доставио податке о оствареној вредности продаје која
је у 2017. години на овом тржишту износила 44.718.000,00 евра. Perutninа је у 2017. години на
тржишту Србије продала [...] тона прерађеног живинског меса у укупној вредности од [...]
евра. Према процени подносиоца пријаве удео циљног друштва на овом тржишту износи [...],
а највећи конкуренти су Silbo d.o.o. са тржишним уделом око [...], AD Neoplanta Novi Sad, са
тржишним уделом око [...], Yuhor Ad, Jagodina, са тржишним уделом око [...] и Vindija d.o.o. са
тржишним уделом око [...].
Што се тиче тржишта малопродаје свежег и прерађеног живинског меса у
специјализованим малопродајним објектима ради се о делатности која није примарна
делатност Perutnine Ptuj d.d. у Србији, а ни на глобалном нивоу. Продаја свежег и прерађеног
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живинског меса у специјализованим малопродајним објектима не представља значајан канал
продаје Perutnine у Србији, с обзиром на то да најзначајнији дистрибутивни канал у Србији
чине кључни купци (key customers). Како је наведено у допуни пријаве концентрације, подаци
о тржишту продаје живинског меса у специјализованим малопродајним објектима у Србији
нису обједињени и било где јавно објављени, нити су, са тим обимом и начином дефинисања,
било где јавно доступни. Из свих претходно изнетих разлога, подносилац пријаве није у
могућности да достави све тражене податке о овом тржишту већ само податке који се тичу
обима продаје остварене од стране Perutnine у Србији, као и самосталне процене у погледу
тржишног учешћа Perutnine на тржишту сваког од градова у којима своје производе продаје у
сопственим малопродајним објектима. Према достављеним подацима, учешће Perutnine на
тржишту града Београда је [...], Новог Сада [...], Зрењанина [...], Ниша [...], Прокупља [...],
Старе Пазове [...], Вршца [...], Врбаса [...], Апатина [...], Сомбора [...], Пожеге [...], док је највеће
учешће у Бачкој Тополи [...]. У осталим градовима у којима се налазе малопродајни објекти
Perutnine тржишно учешће је мање од [...].
Учесници ће након спровођења концентрације бити суочени са снажном
конкуренцијом, а потрошачи, без обзира на концентрацију, на располагању имају поуздане
алтернативне понуђаче. Малопродајни сектор има могућност за релативно једноставну и брзу
промену добављача, имајући у виду тренутни број произвођача и њихову понуду и
заступљеност на тржишту.
На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и утврђених
чињеница у овом поступку, а пре свега чињенице да подносилац пријаве не послује на
утврђеним релевантним тржиштима и да циљно друштво има низак удео на истим, као и да
постоји велики број поузданих произвођача и понуђача који су адекватна алтернатива
Perutnini, Комисија је закључила да реализација предметне концентрације неће изазвати
негативне последице на тржишту Републике Србије. Приликом доношења одлуке по
предметној пријави узете су у обзир све законом дефинисане околности које су релевантне за
утврђивање дозвољености концентрације из члана 19. Закона, на основу чега је оцењено да се
у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је одлучено као у ставу I
диспозитива овог решења.
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, 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 пријема 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 и 106/2015).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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