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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 06. августа 2013. године, одлучујући по 

пријави концентрације бр. 6/0-02-592/2013-1, коју је у својству пуномоћника 

друштва „DTEK Investmenst B.V.“, које послује у складу са законима Холандије, 

са седиштем у Амстердаму, Schiphol Boulevard 231, WTC TrB 5e, 1118BH 

Luchthaven Schiphol, Холандија, идентификациони број 34284942, поднела Беба 

Милетић, адвокат из Београда, ул. Облаковска бр. 28, дана 24. септембра 2013. 

године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем посредне контроле друштва „DTEK Investments 

B.V.“ из Холандије, са регистрованим седиштем на адреси Амстердам, Schiphol 

Boulevard 231, WTC TrB 5e, 1118BH Luchthaven Schiphol, Холандија, 

идентификациони број 34284942, над затвореним акционарским друштвом 

„Naftogazvydobuvannya“, које је основано и послује у складу са законима 

Украјине, са регистрованим седиштем на адреси Magnitogorska Str I/42, Кијев, 

02660, Украјина, идентификациони број друштва 32377038, до чега долази на 

основу преузимања удела у друштвима акционарима друштва 

„Naftogazvydobuvannya“ од претходних власника тих удела, на који начин ће 

друштво „DTEK Investments B.V.“ имати преко 50% гласова у корпоративним 

органима друштва „Naftogazvydobuvannya“ и контролу над овим друштвом. 

  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве и стицалац контроле у 

предметној концентрацији, преко повезаног друштва „SCM Consulting Limited“, 

са седиштем у Тортоли, у прописаном року извршио уплату износа од 25.000,00 

(двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун Комисије за заштиту 

конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-02-

592/2013-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о 
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одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Холандско привредно друштво „DTEK Investments B.V.“, са седиштем у 

Амстердаму, у својству подносиоца пријаве и стицаоца контроле у предметној 

концентрацији (у даљем тексту: DTEK Investments, или подносилац пријаве), 

доставило је 16. септембра 2013. године Комисији за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија), пријаву концентрације (у даљем тексту: пријава) 

заведену под бројем 6/0-02-592/2013-1. Пријава је поднета преко пуномоћника 

друштва DTEK Investments, адвоката Бебе Милетић, из Београда, ул. 

Облаковска бр. 28. Након прегледа поднете пријаве, прописане документације и 

прилога који су достављени Комисији, утврђено је да је пријава потпуна у свим 

својим деловима. Такође, констатовано је да су друштва која се сматрају 

учесницима ове концентрације достигла годишње приходе прописане Законом о 

заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон), како када је реч о приходима 

оствареним на светском тржишту, тако и када је реч о њиховом приходу 

оствареном у Републици Србији. Подносилац је у целости и на време уплатио 

прописани износ накнаде за издавање акта Комисије којим се одобрава 

спровођење концентрације у скраћеном поступку, што је констатовано у ставу II 

диспозитива. Из наведених и од стране подносиоца пријаве образложених 

разлога, предложено је да Комисија о овој пријави одлучи у скраћеном 

поступку, у складу са чланом 37. Закона. Подносилац пријаве затражио је и 

образложио захтев који се тиче заштите одговарајућих података садржаних у 

предметној пријави, по коме је одлучено Закључком бр. 6/0-02-592/2013-2 од 17. 

септембра 2013. године. 

 

DTEK Investments је зависно друштво холандске компаније „DTEK 

Holdings B.V.“ основане 2009. године, која је контролор свих друштава која 

чине DTEK групу. Ово холандско холдинг друштво, као свог оснивача и 

контролно друштво има кипарску компанију „System Capital Mаnagment 

Limited“ са седиштем у Никозији. Матично друштво кипарске компаније је 

истоимена украјинска компанија, која је основана 2000. године – „System Capital 

Mаnagment“ – Украјина (у даљем тексту: SCM). Овај украјински конгломерат 

покрива широк спектар различитих активности, са фокусом на пет главних 

сектора и то: 1) металургија, рударство (производња метала, угља/кокса, као и 

производња хемијских производа); 2) енергетика, што укључује производњу и 

дистрибуцију енергије; 3) банкарство и осигурање; 4) управљање некретнинама 

и 5) телекомуникације. Поред тога, SCM контролише и управља средствима у 

осталим секторима укључујући: машиноградњу, хотелијерство, медије, 

ископавање и обраду глине, бензинске пумпе, трговину нафтним дериватима, 

трговину лековима и фудбал. Господин Ринат Л. Акхметов је крајњи власник 

SCM-а. Главне пословне активности DTEK групе, којој припада и непосредни 

подносилац предметне пријаве јесу производња угља и производња и пренос 

електричне енергије. DTEK група може се означити као вертикално интегрисано 

енергетско украјинско друштво, чије је седиште у Доњецку. Већина пословних 
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активности DTEK групе сконцентрисана је у југоисточној Украјини, и то у 

регионима Доњецка, Дњипропетровска, Запорожја, Крима, Кијева и Луганска. 

Подносилац пријаве Комисији је доставио све податке који се односе на 

приходе које су SCM конгломерат, као и DTEK група остварили током три 

пословне године које су претходиле години спровођења концентрације. Такође, 

достављени су и подаци о кретању броја запослених у наведеним друштвима за 

исти временски период, који се налазе у списима предмета. 

 

Једино друштво преко кога је подносилац пријаве повезан са тржиштем 

Републике Србије, јесте домаће друштво „Metinvest SMC Beograd“. Ово 

друштво основано је 2008. године, члан је Metinvest групе и преставља облик 

њене присутности у Републици Србији. Група друштава под називом Metinvest 

група, део је претходно поменутог украјинског конгломерата и повезује велики 

број друштава која су активна у свим фазама производње и трговине челиком, 

почев од ископавања руде гвожђа, ископавања коксног угља, производње 

флукса и кокса, до производње полуготових и готових производа од челика и 

интернационалне трговине наведеном структуром производа. Преко друштва 

„Metinvest SMC Beograd“, у Србији је индиректно присутан и украјински 

конгломерат SCM. Претежна регистрована делатност домаћег друштва 

„Metinvest SMC Beograd“, јесте трговина на велико металима и металним 

рудама (шифра: 51520). Примарно се бави набавком – увозом дугуљастих 

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

продајом у Србији, као и на другим тржиштима бивше Југославије. Комисији су 

од стране подносиоца предметне пријаве, достављени сви релевантни подаци, 

који се односе на ово домаће друштво (број запослених, остварени годишњи 

приходи) и они се налазе у списима предмета. Комисија констатује да је 

друштво „Metinvest SMC Beograd“, са око 20 запослених, остварило у 

претходној пословној години, приходе који су значајно изнад прагова из члана 

61. Закона, а при чијем достизању постоји обавеза пријаве сваке концентрације 

Комисији, ради издавања сагласности за њено спровођење. 

 

Украјинско акционарско друштво „Naftogazvydobuvannya“ (у даљем 

тексту: NGD, или циљно друштво) бави се екстракцијом природног гаса и 

пратећих минерала – на основу посебне дозволе за коришћење посебних 

депозита и геолошка истраживања. Поред тога, ова компанија истражује 

природни гас и кондезате који се налазе у областима која су ближе одређена 

предметном пријавом. Профил компаније у односу на основну делатност којом 

се бави, исту опредељује као друштво активно у области екстракције и продаје 

природног гаса и кондезата гаса. Ово друштво нема добављача релевантног 

производа из Републике Србије, нити има купце својих производа у Републици 

Србији. У смислу комплетности пријаве, односно прилагања свих података који 

се тичу њених учесника, Комисији су достављене и информације о највећим 

купцима циљног друштва у Украјини и исти се налазе у документацији 

предмета. Ова врста података није била релевантна за доношење одлуке 

Комисије у предметној управној ствари, због чега је Комисија оваквим 

подацима дала само карактер и вредност информација од општег значаја. 
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Пословна трансакција због које је предметна пријава поднета Комисији,  

квалификована је као стицање контроле у складу са чланом 17. Закона. 

Конкретно, DTEK Investments намерава да стекне посредну контролу у NGD-у – 

овде циљном друштву, тако што ће стећи удео у акционарима овог друштва и 

то: 

- 100% удела у друштву „Winburg Investmenst Limited“ (Кипар), 

које у власничкој структури циљног друштва учествује са 

16,6475%; 

- 50% удела у друштву „Wolford Holdings Limited“ (Кипар), које 

у власничкој структури циљног друштва учествује са 

16,705%; 

- 100% удела у друштву „Actovent Investments Limited“ (Кипар), 

које у власничкој структури циљног друштва учествује са 

5,00003%; 

- 100% удела у друштву „Alfredo Trading Limited“ (Кипар), које 

у власничкој структури циљног друштва учествује са 20%. 

   

Стицањем од стране подносиоца пријаве опредељених удела у претходно 

наведеним друштвима – акционарима циљног друштва, DTEK Investments ће 

стећи (посредно) 41,64753% акција у циљном друштву (по основу преузимања 

100% удела у 3 акционара циљног друштва), док ће 16,705% акција у циљном 

друштву, DTEK Investments имати заједно са другим акционарем овог друштва. 

На тај начин, након реализовања пријављене концентрације, DTEK Investments 

ће поседовати више од 50% гласова у корпоративним органима NGD-а као 

циљног друштва. Са преко 50% гласова у највишим органима управљања 

циљног друштва, DTEK Investments моћи ће да учествује у управљању овим 

друштвом, као и да учествује у расподели оствареног профита друштва, уз 

добијање одговарајућег удела у добити, а као већински власник NGD-а 

располагаће и свим кључним информацијама о активностима тог друштва. 

 

Комисији је као акт о концентрацији достављено Писмо о намерама које 

су потписале стране заинтересоване за спровођење предметне купопродајне 

трансакције. То су, у конкретном случају, претходни власници акционара 

циљног друштва у својству продаваца с једне стране, и, с друге, заинтересовани 

купац друштава која су акционари циљног друштва, што је у предметном 

случају DTEK Investments – овде подносилац пријаве. Наведени документ који 

је Комисији достављен у оригиналном тексту на енглеском језику и преводу 

истог на српски језик, Комисија је квалификовала као исправан акт спровођења 

ове концентрације, односно валидан правни основ на коме се реализовање ове 

концентрације темељи. 

 

Сектор у коме се спроводи пријављена концентрација јесте тржиште 

екстракције и продаје природног гаса и кондезата гаса, на основу које чињенице 

је као релевантно тржиште производа дефинисано тржиште екстракције и 

продаје природног гаса и кондезата гаса. Комисија констатује да су активности 

подносиоца пријаве и циљног друштва на тржишту екстракције и продаје 

природног гаса и кондезата гаса у географском смислу везане искључиво за и 

односе се на територију Украјине, због чега ова концентрација не може и неће 

имати никакав утицај на конкуренцију у Републици Србији. Комисија 
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констатује да је подносилац пријаве припремио и доставио велики број података 

и информација које се односе на област екстракције и продаје природног гаса и 

кондезата гаса, али је будући да су те активности ограничене на територију 

Украјине, достављеним информацијама дат искључиво значај општих 

обавештења. У склопу такве документације Комисији су достављени и подаци о 

законима који чине правни оквир за дефинисано релевантно тржиште у 

Републици Украјини. Достављене су и информације о томе шта највећа 

тржишта природног гаса укључују, а то су осим произвођача гаса и предузећа за 

транспорт, складиштење и дистрибуцију гаса, као и предузећа која су 

снабдевачи гаса. Комисија констатује да је циљно друштво произвођач и 

продавац природног гаса и кондезата гаса, док истовремено DTEK Investments 

као будући већински власник циљног друштва, није учесник на тржишту 

производње гаса и његових деривата у Украјини. Због тога, за потребе 

производње топлотне и електричне енергије, DTEK Investments – овде 

подносилац пријаве, купује гас за наведену намену. Подносилац пријаве је 

доставио бројне информације које се односе на технолошке карактеристике 

производње природног гаса, при чему Комисија констатује да ти елементи 

пријаве нису били од функционалне важности за карактер одлуке Комисије. 

 

Утврђено је да ниједна од страна које учествују у предметној 

концентрацији није активна на тржишту вађења и продаје природног гаса и 

кондезата гаса у Републици Србији. Због те чињенице, подносилац пријаве 

Комисији је доставио информације о главним конкурентима циљног друштва на 

тржишту природног гаса и кондезата гаса на украјинској територији. 

 

На основу свих релевантних и утврђених чињеница, а пре свега оне која 

се тиче одсуства преклапања у релевантној активности између учесника 

предметне концентрације, будући да подносилац пријаве не производи и не 

продаје природни гас, не очекују се било какве негативне конкурентске 

последице након спровођења ове концетрације. Ниједна од страна учесница ове 

концентрације нема планове у вези са будућим инвестицијама у истраживачке и 

развојне пројекте који би могли имати било какав утицај на релевантан сектор у 

Србији. Конкретно, планирана улагања од стране DTEK Investments-а као 

будућег индиректног контролног члана циљног друштва, који ће имати 

контролну функцију над овим друштвом, искључиво су усмерена на 

модернизацију и побољшање услуга циљног друштва, активног на украјинској 

територији, које нема физичке, или друге везе са Србијом, нити обавља 

активности истраживања и развоја у Србији. У односу на такво чињенично 

стање Комисија није вредновала оцену позитивних ефеката ове концетрације, 

који ће се, као последица њеног спровођења, а по оцени подносиоца пријаве, 

догодити у оквиру географског простора Украјине. 

 

Комисија је оценила да спровођење ове екстериторијалне концентрације 

неће произвести никакве, непосредне или посредне, краткорочне или дугорочне 

ефекте на тржишту Републике Србије. То значи да предметна концентрација 

неће довести до значајног спречавања, ограничавања или нарушавања 

конкуренције на тржишту Републике Србије, или било ком делу тог тржишта, а 

нарочито стварањем или јачањем доминантног положаја, па је на основу 

закључка да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији у смислу 

члана 19. Закона, одлучено као у диспозитиву. 
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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 Комисије  

 

 

 


