
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада 

за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени 

гласник РС“ број 49/2011), и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2010), члан Савета Комисије за 

заштиту конкуренције по овлашћењу председника Комисије за заштиту 

конкуренције бр. 1/0-06-332/2013-7 од 6. августа 2013. године, одлучујући по 

пријави концентрације бр. 6/0-02-559/2013-1, коју је преко пуномоћника – 

адвоката Маје Станковић и Марине Булатовић из адвокатске канцеларије WOLF 

THEISS, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина бр. 6, Нови Београд, поднело 

привредно друштво „DTEK Holdings B.V.“, из Холандије, регистровано у складу 

са законима Холандије под регистарским бројем 34334895, са седиштем на 

адреси WTC Schiphol Airport, Tower B, 5th Floor, Schiphol Boulevard 231, 1118 

BH Amsterdam Schiphol, Холандија, дана 25. септембра 2013. године, доноси 

следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем контроле од стране привредног друштва „DTEK 

Holdings B.V.“, из Холандије, које је регистровано у складу са законима 

Холандије под регистарским бројем 34334895, са седиштем на адреси WTC 

Schiphol Airport, Tower B, 5th Floor, Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam 

Schiphol, Холандија, над друштвом са ограниченом одговорношћу 

„Elektronaladka“ које је регистровано у складу са законима Украјине под 

регистарским бројем 31386990, са седиштем на адреси 24 А Schetinina улица, 

Донецк, Украјина, 83119, до које долази на основу стицања 99% капитал учешћа 

у друштву „Elektronaladka“ од стране друштва „DTEK Holdings B.V.“. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року извршена уплата износа од 

25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисије за заштиту 

конкуренције отворен код Народне Банке Србије, што представља одговарајућу 

висину накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво „DTEK Holdings B.V.“, из Холандије, регистровано у 

складу са законима Холандије под регистарским бројем 34334895, са седиштем 

на адреси WTC Schiphol Airport, Tower B, 5th Floor, Schiphol Boulevard 231, 1118 

BH Amsterdam Schiphol, Холандија (у даљем тексту: DTEK или подносилац 

пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија) 19. августа 2013. године преко пуномоћника, адвоката Маје 

Станковић и Марине Булатовић, из адвокатске канцеларије WOLF THEISS, ПЦ 

Ушће, Булевар Михајла Пупина бр. 6, Нови Београд, пријаву концентрације број 

6/0-02-559/2013-1 (у даљем тексту: Пријава). Допуном документације која је 

Комисији достављена 21. и 30. августа и 9. септембра 2013. године отклоњени 

су недостаци иницијалне пријаве, чиме су испуњени услови за поступање и 

одлучивање у овом предмету у скраћеном поступку. Подносилац пријаве је у 

прописаном року и у целости уплатио износ накнаде за издавање акта Комисији, 

што је констатовано у ставу II диспозитива. 

 

Подносилац пријаве је у предметном управном поступку поставио и 

Захтев за заштиту података број: 6/0-02-559/2013-3 од 30. августа 2013. године. 

Решавајући по наведеном захтеву члан Савета Комисије за заштиту 

конкуренције по Овлашћењу председника Комисије за заштиту конкуренције 

број: 1/0-06-332/2013-7 од 6. августа 2013. године, донео је 13. септембра 2013. 

године Закључак о заштити података број 6/0-02-559/2013-5. 

 

DTEK је приватно друштво са ограниченом одговорношћу, основано 

2009. године у Холандији. [...]
1
  

 

DTEK и друштва која су у његовом директном, или индиректном 

власништву, заједнички се означавају као DTEK група. Седиште DTEK групе је 

у Донецку, а већина пословних активности групе обавља се у југоисточној 

Украјини у Донецкој и Луганској области и у Дњепропетровску и Запорожју. 

Главне пословне активности DTEK групе усмерене су на производњу угља, 

производњу електричне енергије и пренос/испоруку електричне енергије. 

Сектор производње угља, производи угаљ за парне котлове првенствено за 

друштва која се баве производњом електричне енергије и снабдева постројења 

DTEK групе. Овај сектор производи угаљ и за металуршки комплекс који 

користе челичане, чији се највећи део испоручује у оквиру групе друштву 

Metinvest. Сектор за производњу електричне енергије руководи са шест 

термоелектрана, и произведену електричну енергију продаје на тржишту 

велепродаје електричне енергије у Украјини. Сектор преноса/испоруке 

електричне енергије бави се преносом и испоруком електричне енергије, коју 

купује на тржишту продаје на велико, у циљу њеног даљег преноса крајњим 

потрошачима. Главни купци електричне енергије су из сектора производње 

челика и угља у Украјини, а део електричне енергије извози се на тржиште 

Белорусије, Словачке, Мађарске и Румуније. 

 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке 
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Компанија SCM из Украјине основана је 2000. године. У својим 

пословним активностима ова компанија обухвата више различитих области, 

међу којима се као најважније издвајају: угаљ и енергија, рударство, 

производња метала и угља/кокса, банкарство и осигурање, некретнине и 

телекомуникације. Пред тога, SCM поседује и управља средствима и у другим 

секторима који су везани за: медије, ископавање и обраду глине, трговину 

нафтним дериватима, малопродају, рударску опрему, бензинске пумпе за 

точење горива, хотеле, трговину лекова, пољопривреду, фудбал и транспорт. 

Господин Ринат Л. Акхметов је крајњи власник SCM-а. Сви релевантни подаци 

који се односе на ову украјинску компанију, укључујући и њен профил, обим 

активности, као и финансијске резултате пословања, достављени су Комисији и 

налазе се у списима предмета. 

 

На тржишту Републике Србије ни подносилац пријаве ни DTEK група 

немају зависна друштва, [...]  

 

Друштво са ограниченом одговорношћу „Elektronaladka“ (у даљем 

тексту: Elektronaladka, или циљно друштво), основано је и регистровано у 

складу са законима Украјине под регистарским бројем 31386990, са седиштем 

на адреси 24 А Schetinina улица, Донецк, Украјина, 83119. Циљно друштво је 

привредно друштво средње величине, које пружа различите услуге (од 

пројектовања и инжењерских услуга до управљања изградњом одређених 

постројења), које су део инжењерског тржишта у енергетском сектору. [...] 

 

Подносилац пријаве Комисији је доставио све основне параметре 

пословања циљног друштва, укључујући и податке о оствареним приходима, 

броју запослених и исти се налазе у списима предмета. Такође, су достављени и 

подаци који се односе на главне добављаче и купце циљног друштва на 

релевантном сектору у Украјини, а Комисија је истима дала искључиво општи 

информативни значај. 

 

Друштво DTEK посредно, као члан DTEK групе, од 2008. године преко 

зависног друштва „Metinvest SMC“ d.o.o. Beograd, присутно је на тржишту 

Републике Србије. Ово друштво примарно се бави набавком – увозом 

дугуљастих производа од челика (цеви, челичних профила и челичних кутија) и 

њиховом продајом на домаћем тржишту, као и на другим тржиштима суседних 

земаља. Претежна регистрована делатност друштва „Metinvest SMC“ d.o.o. је 

трговина на велико металима и металним рудама (шифра: 4672). Друштва из 

групе Metinvest, обједињују све пословне активности украјинског конгломерата 

SCM, које се односе на сектор рударства, производње метала и угља. 

 

Као акт о концентрацији, подносилац пријаве Комисији је доставио 

Писмо о намери стицања контроле над циљним друштвом. У достављеном 

документу прецизирано је да „DTEK Holdings B.V.“ има намеру да стекне 

контролу над друштвом „Elektronaladka“, путем куповине 99% капитала од 

досадашњих власника ових удела. [...] Наведени документ потписан је од стране 

овлашћених представника заинтересованих страна. Достављено Писмо о намери 

Комисија је прихватила као валидан документ која представља акт о 

концентрацији, односно основ спровођења ове концентрације и на бази чије 

реализације долази до стицања контроле подносиоца пријаве над циљним 
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друштвом у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу анализе свих 

елемената поднете пријаве и достављене документације, утврђено је да је 

подносилац пријаве исправно поступио када је исту доставио Комисији, будући 

да су испуњене све законске претпоставке за то. 

 

На основу достављене комплетне документације о финасијским 

резултатима пословања друштава која се сматрају учесницима ове 

концентрације, утврђено је да су достигнути и вишеструко превазиђени прагови 

из члана 61. Закона, при чијем испуњавању постоји обавеза пријаве 

концентрације Комисији ради издавања одобрења за њено спровођење. 
 

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа, подносилац 

пријаве је пошао од тога да се предложена трансакција односи на пружање 

инжењерских услуга у енергетском сектору у Украјини. [...] На основу пословне 

активности циљног друштва, подносилац пријаве предложио је да се као 

релевантно тржиште производа дефинише инжењерско тржиште у сектору 

енергије из горива. Овако предложену дефиницију Комисија је прихватила као 

исправну. [...] Циљно друштво као ни друштва из DTEK групе нису активна у 

пружању инжењерских услуга у сектору енергије у Републици Србији. На 

основу утврђеног чињеничног стања, закључено је да предложена пословна 

трансакција не може и неће имати негативан утицај на конкуренцију у 

Републици Србији.  

 

Као саставни део пријаве, подносилац пријаве доставио је прецизне 

податке и информације везане за тржишни удео циљног друштва, као и податке 

о конкурентима циљног друштва [...]. Наведени подаци саставни су део пријаве, 

али их је Комисија прихватила као значајне само са аспекте информација 

потпуности предметне пријаве, при чему нису били од утицаја и важности за 

карактер одлуке Комисије у овој управној ствари. Осим у Републици Србији 

предметна трансакција је пријављена и Антимонополској комисији [...] 

 

Подносилац пријаве намерава да предложену трансакцију спроведе као 

део стратегије групе о хоризонталној и вертикалној интеграцији. [...] 

 

Учесници у концентрацији наглашавају да немају планове о уласку или 

ширењу на тржиште Републике Србије. На основу наведеног предложена 

концентрација неће имати ни непосредне, као ни будуће ефекте на домаћем 

тржишту, нити ће њеним спровођењем бити извршен икакав утицај на 

потрошаче из наше земље. Ефекти ове концентрације који се очекују изван 

тржишта Републике Србије, [...], а чије процене је подносилац пријаве доставио, 

нису имале као што је претходно утврђено утицаја на доношење одлуке 

Комисије по предметној пријави.  

 

 На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и 

утврђених чињеница у овом поступку, Комисија је закључила да реализација ове 

концентрације не доводи до стварања или јачања доминантног положаја, њених 

учесника на тржишту Републике Србије, нити ће на други начин значајно 

утицати на конкуренцију на тржишту Републике Србије или ма ком његовом 

делу, па је стога одлучено као у ставу I диспозитива. 
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Поука о правном леку: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања решења.   

 

 П. О. ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
  

Иван Угрин, члан Савета 

 

 

 


