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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-632/2019-7
Датум: 04. септембар 2019. године

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 6/0-02-632/2019-1, коју је поднело Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и
услуге Раца Зрењанин, са седиштем у Зрењанину, на адреси Милентија Поповића 1, које
заступа пуномоћник адвокат Бојан Вучковић, из Београда, ул. Ресавска бр. 23, дана 04.
септембра 2019. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем појединачне контроле Друштва са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге
Раца Зрењанин, са седиштем у Зрењанину, на адреси Милентија Поповића 1, матични број
08424616, над привредним друштвима ПД Војводина д.о.о. Ново Милошево, са седиштем у
Новом Милешеву, на адреси Пионирска 100, матични број 08028630, и Силоси Милошево,
друштво са ограниченом одговорношћу за трговину, услуге и заступање, са седиштем у
Новом Милешеву, на адреси Пионирска 100, матични број 20438550, куповином 100% удела,
као и над земљиштем површине 562 ha 4 a и 29 kvm, уписаним у листу непокретности број
13515 КО Нови Бечеј, куповином истог.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве Друштво са ограниченом одговорношћу за
трговину и услуге Раца Зрењанин, са седиштем у Зрењанину, у целости извршиo своју обавезу
плаћања прописаног износа за издавање овог решења дана 29. 07. 2018. године, уплатом
износа ХХХ што представља динарску противвредност износа ХХХ према средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате на рачун Комисије за заштиту конкуренције.
Образложење
Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге Раца Зрењанин, са седиштем у
Зрењанину, поднело је дана 12. 07. 2019. године преко пуномоћника пријаву концентрације
која настаје стицањем појединачне контроле над привредним друштвима ПД Војводина д.о.о.
Ново Милошево и Силоси Милошево, оба са седиштем у Новом Милошеву, као и над
земљиштем површине 562 ha 4 a и 29 kvm, уписаним у листу непокретности број 13515 КО
Нови Бечеј, куповином истог, са предлогом да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија) одобри концентрацију у скраћеном поступку. Увидом у достављени извод
Министарства финансија Управе за трезор за дан 29. 7. 2019. године, утврђено је да је
прописани износ за издавање акта уплаћен у целости.
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По поднетом захтеву за одређивање мере заштите података у смислу чл. 45. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), биће
одлучено посебним закључком.
Одлучујући по поднетој пријави, Комисија је размотрила поднету пријаву са прилозима, и
допуне пријаве, те је закључила да треба одлучити као у диспозитиву овог решења из разлога
који ће даље бити образложени.
Увидом у достављену документацију, утврђено је да је пријава потпуна и поднета у складу са
Законом и са чл. 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације
(„Службени гласник РС“, бр. 05/2016). Увидом у изводе из одговарајућих регистара
привредних субјеката, овде учесника концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у
друге достављене доказе, утврђено је следеће.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве и стицалац контроле, Друштво са ограниченом одговорношћу за
трговину и услуге Раца Зрењанин (у даљем тексту: подносилац пријаве или Раца),
регистровано је у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем
08424616, регистрована претежна делатност: „Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица“ шифра: 0111. Сувласници и чланови друштва су физичка лица, Даница и Драган
Раца, држављани Републике Србије, обоје са по 50% удела. Подносилац пријаве је основан
1992. године као мала породична фирма за пољопривредну производњу и трговину
пољопривредном механизацијом. Данас врши откуп и складиштење житарица и уљарица, као
што су кукуруз, пшеница, сунцокрет, јечам, соја и уљана репица, бави се малопродајом и
велепродајом материјала за семенску производњу као што су семенски материјал, заштитна
средства и минерална ђубрива.
Регистрована повезана друштва у Србији су следећа:
-

Слобода д.о.о. Зрењанин, Милентија Поповића 1, матични број 08021970, Драган Раца
има 69,965740% а Даница Раца 29,126070% удела;
Слога д.о.о. Зрењанин, Милентија Поповића 1, матични број 08021899, Драган Раца
има 100% удела;
ПД Јединство д.о.о. Кумане, Маршала Тита 126, Кумане, Нови Бечеј, матични број
08020027, Даница Раца има 100% удела;
Херцеговина Равни Тополовац д.о.о. са седиштем на адреси Сутјеска 2, Равни
Тополовац, Житиште, матични број 08031070, друштво Раца има 100% удела;
Cairnwell d.o.o. Srpska Crnja, са седиштем на адреси Милете Јакшића 64, Српска Црња,
матични број 20108126, друштво Раца има 100% удела.

Сва наведена повезана друштва имају регистровану претежну делатност: „Гајење жита (осим
пиринча), легуминоза и уљарица“ шифра: 0111. Сва зависна друштва подносиоца пријаве и
његових чланова, наведених физичких лица, третирају се као један учесник на тржишту у
смислу члана 5. Закона. У 2018. години, група је у свету остварила приход од 46.904.380,66
евра, а од тога у Србији 42.097.477,30 евра.
ПД Војводина д.о.о. Ново Милошево (у даљем тексту: циљно друштво или Војводина),
регистровано је у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем
08028630, регистрована претежна делатност: „Гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
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уљарица“ шифра: 0111. Бави се претежно ратарском производњом, складиштењем и сушењем
примарних пољопривредних култура, организовањем кооперације у области ратарске и
сточарске производње и сточарством, односно, има закључене уговоре о кооперацији са
одређеним пољопривредним газдинствима, који се односе на производњу шећерне репе.
Поседује смештајно-производне капацитете (силос и сушару). У 2018. години, у свету је
остварило приход од 17.182.221 евра, а од тога у Србији 17.069.434 евра.
Силоси Милошево, друштво са ограниченом одговорношћу за трговину, услуге и заступање (у
даљем тексту: циљно друштво или Силоси Милошево), регистровано је у Агенцији за
привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 20438550, регистрована претежна
делатност: „Трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за животиње“
шифра: 4621. Бави се складиштењем, откупом и трговином пољопривредним производима.
Поседује силосе, са сушаром за житарице и пратећом опремом. У 2018. години, у свету је
остварило приход од 4.810.066 евра, од тога у Србији 4.698.006 евра.
Предмет трансакције је и земљиште (у даљем тексту: циљно земљиште) површине 562 ha 4 a и
29 kvm, уписаним у листу непокретности број 13515 КО Нови Бечеј, у својини MK Group
d.o.o. Beograd, са седиштем у Београду, на адреси Булевар Михаила Пупина 115е, матични
број 08179107, под чијом контролом су и напред наведена циљна друштва. Земљиште је [...].
У току 2018. године, коришћено је за производњу [...]. Процентуално гледано, [...]. Циљна
друштва немају зависна друштва у Србији.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Акт о концентрацији је Писмо о намери преузимања, потписано дана 11. 7. 2019. године,
којим се констатује озбиљна намера свих укључених друштава за закључење уговора о
купопродаји 100% удела у друштву Војводина, уговора о купопродаји 100% удела у друштву
Силоси Милошево од друштва Agroglobe doo Novi Sad, матични број 20438550 (које је под
контролом MK Group), као и уговора о купопродаји наведеног земљишта у обиму 1/1. Као
резултат трансакције, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу. Очекује се да ће
трансакција бити спроведена [...].
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу
чл. 17. ст. 1. тач. 2) Закона. Учесник на тржишту који стиче контролу, овде подносилац
пријаве, има обавезу пријаве концентрације у смислу чл. 61. ст. 1. тач. 2. Закона, што је
утврђено на основу достављених података о приходима. Пријава је поднета у складу са чл. 63.
ст. 2. Закона.
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.
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Подносилац пријаве сматра да у конкретном случају није потребно коначно дефинисати
релевантно тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију, предложена трансакција неће
имати значајнијих ефеката на конкуренцију у Србији, односно дефиниција може остати
отворена. Подносилац пријаве ипак предлаже да се као релевантна тржишта производа
дефинишу тржиште производње и велепродаје ратарских пољопривредних производа, и
тржиште складиштења пољопривредних производа, јер се на овим тржиштима преклапају
активности учесника у концентрацији. Ратарски пољопривредни производи обухватају
пшеницу, кукуруз, шећерну репу, сунцокрет, соју, уљану репицу и друго. Подносилац пријаве
сматра да нема потребе да се тржиште дефинише уже, имајући у виду да учесници у
концентрацији не производе искључиво одређене врсте ратарских производа. Овакав приступ
је у складу са досадашњом праксом Комисије (нпр. решење Комисије број 6/0-02-394/08-3
Agri Europe Invest/Vojvodina a.d, решење број 6/0-02-74/06-3 MK Group/PIK Bečej итд). У
пракси Европске комисије такође је заступљен став да се не прави разлика између посебних
врста ратарских пољопривредних производа, већ су сви обухваћени једним релевантним
тржиштем производа – житарице (нпр. M.7659 Groupe In Vivo/Groupe Scael/JV, M.6454
Limagrain/KWS/Genective JV). У погледу релевантног географског тржишта, подносилац
пријаве сматра да би га требало дефинисати као територија Републике Србије.
Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности
учесника концентрације а пре свега циљних друштава и земљишта, за оцену предметне
концентрације, као релевантна тржишта производа одређена су следећа тржишта: производња
и велепродаја ратарских пољопривредних производа; откуп ратарских пољопривредних
производа; складиштење пољопривредних производа, и сушење пољопривредних производа.
Даље сегментирање релевантних тржишта производа према врсти ратарских пољопривредних
производа, није неоходно с обзиром на то да не би утицало на оцену ефеката и другачију
одлуку, а имајући у виду тржишно присуство учесника концентрације.
У складу са чл. 6. ст. 3. у вези чл. 2. Закона, за оцену предметне концентрације, за релевантно
тржиште откупа и за тржиште производње и велепродаје ратарских пољопривредних
производа, одређена је територија Републике Србије као релевантно географско тржиште. За
релевантна тржишта складиштења и сушења пољопривредних производа одређена је
територија АП Војводине као релевантно географско тржиште, посебно имајући у виду време
и висину трошкова допремања робе односно пружања услуга.
Што се тиче величине тржишта производње и велепродаје ратарских пољопривредних
производа, и тржишног учешћа учесника у концентрацији и њихових конкурената,
подносилац пријаве је користио податке Републичког завода за статистику (РЗС). Према
подацима РЗС-а, укупна површина ораница у Србији је око 2,5 милиона хектара, при чему
житарице заузимају око 1,7 милиона хектара, а у јесењој сетви 2018. године, засејано је
754.048 ha житарица. Подносилац пријаве обрађује око [...], што представља /0-5/% тржишног
учешћа према критеријуму површине земљишта/ораница. Циљно друштво Војводина са
циљним земљиштем које је предмет концентрације, има око [...], што представља /0-5/%
тржишног учешћа према истом критеријуму. Циљно друштво Силоси Милошево се не бави
производњом али има пољопривредно земљиште површине [...] које издаје у закуп повезаном
друштву Војводина. Највећи конкуренти су ИМ Матијевић доо Нови Сад са /0-5/% тржишног
учешћа (око [...]), ПКБ Корпорација са око /0-5/% (око [...]), Almex doo Pančevo са око /0-5/%
(око [...]), Делта Аграр доо Београд са око /0-5/% тржишног учешћа (око [...]) и други.
Раца врши откуп житарица и уљарица на више локација у Војводини (пшеница, кукуруз, соја,
сунцокрет, јечам, уљана репица). Силоси Милошево такође врше откуп (пшеница, кукуруз,
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јечам, сунцокрет, соја). У 2018. години, оба друштва су највише откупила пшеницу, Раца око
[...], a Силоси Милошево [...]. Циљно друштво Војводина се не бави откупом пољопривредних
производа. На основу интерних процена, подносилац пријаве процењује да је заједнички
тржишни удео учесника у концентрацији на тржишту откупа, /5-10/%. Као своје највеће
конкуренте, навели су друштва Делта Аграр доо Београд, Конзул, CHS Serbia, MAT Agro &
Matijević doo, BCM Trade Agroexport doo, Vimeksim doo, и други, са проценом да нико нема
појединачно више од /5-10/% тржишног учешћа, с обзиром да је ово тржиште изразито
диверсификовано.
Подносилац пријаве је проценио да укупни капацитет силоса на територији АП Војводина
износи око [...]. Подносилац пријаве са својим повезаним друштвима, има силосе на више
локација у Војводини, са складишним капацитетом од укупно [...], и тржишно учешће /0-5/%.
Осим за сопствене потребе, Раца пружа услугу складиштења само Дирекцији за робне резерве.
Циљно друштво Војводина има четири подна складишта, где се може складиштити [...]
зрнасте робе, и тржишно учешће /0-5/%, а друштво Силоси Милошево има силос капацитета
[...], и подно складиште где се може складиштити [...] зрнасте робе, односно тржишно учешће
/0-5/%. Конкуренти, односно друштва која имају највеће складишне капацитете
пољопривредних производа су Victoria Logistic са /10-20/% тржишног учешћа, MK Group са
/5-10/%, Dijamant Zrenjanin са /0-5/%, Delta Agrar са /0-5/%, Gebi са /0-5/% тржишног учешћа и
други.
Сушење пољопривредних производа представља посебну услугу у односу на услугу
складиштења. Раца, са својим повезаним друштвима, поседује сушаре капацитета 50 t/h у
зависности од влаге. Производи који се суше су углавном пшеница и кукуруз. Силоси
Милошево имају сушару зрнастих производа, капацитета 25 t/h, са 18% влаге. У 2018. години,
сушен је само кукуруз. Постоји велики број конкурената, али ниједан појединачно нема више
од 10% учешћа. Подносилац пријаве процењује да је заједнички тржишни удео MK Grupe и
Раце у 2018. години, био /5-10/% у Војводини.
Оцена ефеката концентрације
Из утврђеног чињеничног стања произлази да спровођењем предметне концентрације неће
доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално посматрано. Иако долази до
хоризонталног преклапања активности, збирно тржишно учешће учесника у концентрацији на
сваком од утврђених релевантних тржишта, биће 0-5/% на тржишту производње ратарских
пољопривредних производа и складиштења, односно /5-10/% на тржишту откупа и сушења.
Релевантна тржишта карактерише интензивна конкуренција многобројних друштава
различитих величина и тржишне снаге. Претходно приказана тржишна учешћа учесника у
концентрацији као и број и тржишна учешћа конкурената, не указују на било какву бојазан по
стање конкуренције на утврђеним релевантним тржиштима спровођењем предметне
концентрације.
Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да су
испуњени услови дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог разлога, одлучено је
као у ставу првом изреке овог решења.
Одлука у ставу другом изреке овог решења, донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона као и чл.
2. ст. 1. тач. 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
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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, 106/2015 и
95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић, с.р.
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