
Известување за концентрација со која Балкан Комодитис Интернешнал д.о.о. Белград, 

Србија ќе стекне контрола над Грандекспорт д.о.о. Панчево, Србија, ДОО Жито-Бачка Кула, 

Србија и Лука-Бачка Паланка д.о.о. Србија 

(предмет бр. 08-74 од 09.07.2021 година) 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република 

Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 09.07..2021 година, а дополнето на ден 

13.07.2021 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за 

концентрација кое се однесува на стекнување на единствена контрола од страна на Балкан 

Комодитис Интернешнал д.о.о. Белград, со седиште на бул. Војводе Бојовича 6-8, 11000 Белград, 

Србија над: 

 Грандекспорт д.о.о. Панчево, со седиште на Лука Дунав 5, Панчево, Србија;  

 ДОО Жито-Бачка Кула, со седиште на Јосипа Крамера 17, Кула, Србија; 

 27-те комплекси за силоси и трговија со земјоделски култури и маслодајни семки кои 

моментално ги води Агроглоб д.о.о. Нови Сад, со седиште во Булевар ослобоџења 60, 

Нови Сад, Србија и 

 Лука-Бачка Паланка д.о.о., со седиште на Индустријска зона 35, Бачка Паланка, Србија. 

-Балкан Комодитис Интернешнал д.о.о. Белград, Србија е друштво за специјална намена и 

холдинг-друштво основано во Србија, и како такво нема било какви оперативни деловни 

активности; неговата единствена цел е да има удели во српските компании на групацијата Транс-

Оил. 

Транс-Оил Групацијата, првенствено лоцирана и активна во Молдавија, има широк спектар на 

активности кои вклучуваат: дробење на маслодајни семки, ракување и складирање на жито, 

трговија со стоки, производство на растителни масла и земјоделство. Транс-Оил Групацијата  е 

единствено контролирана од физичкото лице г-дин Ваја Енрикович Јаши, државјанин на САД. 

Г-дин Јаши исто така има единствена контрола над Викторија Оил д.о.о. Шид, со седиште на 

Бранка Ерича 2, Шид, Србија, друштво со бр. 08140391 ("В-Оил"), српски производител на сурови 

и рафинирани масла (масла од сончогледово семе, масла од соја и масла од репка) и протеински 

оброци. Исто така, оперира со фабрика за флаширање и пакување масла за јадење, а неговата 

потрошувачка марка е Искон. 

-Гранекспорт д.о.о. Панчево, Србија е активен во производство на мелени производи од пченка за 

човечка и индустриска потрошувачка, како и сурови состојки за производство на добиточна храна. 

Гранекспорт исто така има активности во трговијата, каде што првенствено е насочен кон трговија 

со пченка.  

-ДОО Жито-Бачка Кула, Кула-Србија е активно во мелење пченица и производство на брашно, 

како и во сурови инпути за производство на добиточна храна. Покрај стандардното производство 

на брашно, компанијата произведува и голем спектар на брашно за специјална намена. 

Покрај ова, во Жито-Бачка ќе бидат вклучени и 27-те комплекси со силоси, сите лоцирани во 

Србија, како и бизнисот со трговија со земјоделски култури и маслодајни семки што во моментов 

го работи Агроглоб. 



-Лука-Бачка Паланка д.о.о., Бачка Паланла, Србија управува со пристаниште кое се наоѓа во Бачка 

Паланка, Србија, на реката Дунав. Лука-БП обезбедува пристанишни услуги и транспортни 

услуги. 

Ниедна од страните нема поврзано лице, подружница  или претставништво во Република Северна 

Македонија. 

Релевантниот пазар кој е засегнат од Предложената Трансакција може да се дефинира како пазар 

за набавка на состојки за добиточна храна без зрна, бидејќи тоа е единствениот пазар каде што 

активностите на страните се преклопуваат во однос на Република Северна Македонија. 

 

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација 

може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната 

одлука по ова прашање е резервирана. 

 

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа 

концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат 

да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и 

истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова 

известување. 

 

 

14.07.2021 година  

     Скопје 
 


