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Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 

2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 

95/2013) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 

47/2011), одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-

807/2013-1, коју је по приложеном пуномоћју поднела Беба Милетић, адвокат из 

Београда, ул. Облаковска бр. 28, у име друштва „S.L. Solutions lab Limited“, са 

регистрованим седиштем на адреси Julia House 3, Themistokli Dervi Street P.C. 

1066, Никозија, Кипар, идентификациони број 289565, дана 17. децембра 2013. 

године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва „S.L. 

Solutions lab Limited“, са регистрованим седиштем на адреси Julia House 3, 

Themistokli Dervi Street P.C. 1066, Никозија, Кипар, идентификациони број 

289565, над друштвом „ДОО Краков производно предузеће 

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

Украјине, идентификациони број 00121873, са седиштем на адреси 33, ул. 

Kashtanovaya, Краков, област Краков 61035, Украјина, до чега долази 

преузимањем 100% удела у овом друштву, на основу куповине предметних 

удела од тренутног и јединог власника укупних удела у друштву „ДОО Краков 

производно предузеће „Електропивденмонтаж“. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве и стицалац контроле у 

предметној концентрацији у предвиђеном 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-

02-807/2013-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање 

решења о одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. 

тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције. 

 

Образложење 

 

Адвокат Беба Милетић из Београда, ул. Облаковска бр. 28, поднела је 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 6. 

децембра 2013. године, у име клијента – друштво „S.L. Solutions lab Limited“, са 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

         Број: 6/0-02-807/2013-5 

Датум: 17. децембар 2013. године 

                    Београд 
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Кипра (у даљем тексту: Solutions, или подносилац пријаве), пријаву 

концентрације (у даљем тексту: пријава) заведену под бројем 6/0-02-807/2013-1. 

Прегледом поднеска констатовано је да је достављена пријава у целости 

усаглашена са Уредбом о садржају и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“ бр. 89/2009 – у даљем тексту: Уредба). Подносилац 

пријаве истовремено са подношењем пријаве, доставио је и захтев за заштиту 

података садржаних у сумару пријаве и њеним прилозима, уз навођење и 

образложење разлога због којих се такав захтева поставља. Поступајући по 

захтеву за заштиту података, председник Комисије, донео је дана 16. децембра 

2013. године Закључак о заштити података бр. 6/0-02-807/2013-4. Такође, 

подносилац је од Комисије затражио да по предметној пријави одлучи без 

спровођења испитног поступка, односно у скраћеном поступку. Овакав предлог 

подносилац образлаже тиме да је у конкретном случају реч о екстериторијалној 

концентрацији, да учесници концентрације нису активни на релевантном 

тржишту у Републици Србији, што опредељује основану претпоставку да ова 

концентрација испуњава услове дозвољености у складу са чланом 19. Закона о 

заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон), те да разлог њеног 

пријављивања Комисији јесте приход који на тржишту Републике Србије 

остварује једна од компанија која припада истој групи друштава, као и 

подносилац ове пријаве. Комисији је достављен доказ о уплати прописане 

накнаде за издавање акта којим се решава о одобравању концентрације у 

скраћеном поступку, а Народна банка Србије обавестила је Комисију да су у 

њену корист уплаћена средства наведена у ставу II диспозитива и о томе 

доставила одговарајући извод. 

 

Непосредни подносилац пријаве јесте не трговачка холдинг компанија, 

која је активна у управљању корпоративним правима повезаних привредних 

субјеката и нема продају нити пружа услуге трећим лицима. Компанија 

Solutions је под контролом друштава „SCM Limited“ и „Alester Holdings 

Limited“. У склопу документације, подносилац пријаве доставио је све 

информације које се односе на процентуални удео који у овом двочланом 

друштву имају његови удеоничари, као и начин доношења стратешких одлука 

на скупштини друштва Solutions. Подносилац пријаве, као и друштва која су 

под његовом контролом, нису активни на тржишту Републике Србије, нити та 

друштва остварују било какву сарадњу са друштвима из Републике Србије – 

било у својству њихових добављача, купаца, или конкурената. Подносилац 

пријаве доставио је све податке о друштвима која су под његовом контролом, о 

уделима које има у сваком од тих друштава, њиховом седишту, главним 

пословним активностима и другим релевантним информацијама. Већински члан 

подносиоца пријаве је кипарска компанија „SCM Limited“ и она је холдинг 

друштво истоименог украјинског конгломерата, који је фокусиран на пет 

главних сектора, односно поља активности, а то су: металургија и рударство, 

производња и дистрибуција електричне енергије, банкарски послови и 

осигурање, телекомуникације и некретнине. Поред тога SCM контролише и 

управља имовином и у другим секторима, укључујући медије, трговину нафтим 

дериватима, продају на мало, рударску опрему, бензинске пумпе, хотеле, 

пољопривреду, ископавање глине, фудбал и транспорт. Крајњи власник 

украјинског SCM-а (System Capital Management) је физичко лице Рихнат 

Ахметов. Подносилац пријаве доставио је и све податке који се односе на 

чланове, тзв. Alester групе, чији је члан и истоимено друштво укључено у 
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власничку структуру подносиоца пријаве – као мањински члан друштва 

Solutions. Чак [...] 
1
друштава чини Alester групу, а подаци о сваком од њих 

достављени су Комисији и налазе се у списима предмета. 

 

„ДОО Краков производно предузеће „Електропивденмонтаж“ (у даљем 

тексту: ДОО Краков, или циљно друштво), основано је 1992. године и током 

дугог периода свог пословања, више пута је мењало правну форму, а од 2009. 

године, након последње реорганизације, организовано је као друштво са 

ограниченом одговорношћу. Реч је о једночланом друштву, а његов једини 

оснивач, власник и контролор јесте физичко лице – држављанин Украјине. 

Кључна област пословања друштва ДОО Краков јесу монтажни радови у 

енергетици. Конкретно, циљно друштво се бави реконструкцијом и санацијом 

објеката и опреме предузећа која се баве енергетиком. Обавља пројектовање, 

истраживање, изградњу, монтажу и пуштање у рад електрана, производи и 

поправља металне конструкције и опрему и пружа услуге инжењеринга. Циљно 

друштво (укључујући и са њим повезана друштва), није активно у Србији, нити 

има било каквих контаката и сарадње са друштвима која су његови добављачи, 

купци или конкуренти. 

 

Према најбољем сазнању подносиоца пријаве, ниједан члан Управног, 

или Надзорног одбора како друштва које се сматра подносиоцем пријаве, тако 

ни циљног друштва, није члан у Управном, или Надзорном одбору у било којем 

друштву у Републици Србији. Једино повезано друштво са подносиоцем пријаве 

и стицаоцем контроле у предметној пословној трансакцији, које је регистровано 

и активно у Републици Србији, јесте друштво „Metinvest SMC Beograd“, које је 

основано 2008. године, са регистрованим седиштем у Београду. Међутим, ово 

домаће друштво нема никакве активности на тржишту које се дефинише као 

релевантно тржиште за предметну пословну трансакцију. Претежна 

регистрована делатност 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 

суседних земаља. Према подацима које је Комисији доставио подносилац 

пријаве, а тичу се приходних резултата, које је ово домаће друштво својим 

пословањем остварило у претходној пословној и обрачунској години (2012.), 

констатовано је да су његови пословни приходи значајно већи од прихода 

прописаних чланом 61. Закона (који се односе на приходе које бар један од 

учесника концентрације остварује на домаћем тржишту), а при којима постоји 

обавеза подношења пријаве концентрације, уз претпоставку достизања и оних 

прихода учесника концентрације који су овим чланом Закона прописани за 

глобално – светско тржиште. У документацији предмета налазе се сви 

релевантни подаци, који се односе на доминантну продају овог друштва, а у 

односу на асортиман производа које је оно нудило и продавало на националном 

тржишту Републике Србије. [...]. 

 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону 

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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Као правни основ спровођења пријављене концентрације, односно Акт о 

концентрацији, Комисији је од стране друштва Solutions, достављено [...], које 

су 27. новембра о.г. потписале заинтересоване стране и то: 

 

- на страни продавца 100% удела у циљном друштву – тренутни 

власник тих удела и актуелни контролор циљног друштва, 

физичко лице, држављанин Украјине о чијем идентитету 

Комисија располаже свим релевантним подацима (име, 

презиме, лични број, пребивалиште); 

 

- на страни и у име купца – друштво Solution, као будући 

власник 100% удела у циљном друштву; 

 

- у име и за рачун циљног друштва – овлашћени представник 

тог друштва. 

 

Овим документом стране потврђују да ће купац стећи контролу над 

циљним друштвом, по основу преузимања 100% удела у истом по цени 

договореној између страна. Достављени документ даје могућност да структура 

трансакције може бити подложна одређеним изменама пре њеног окончања, али 

чак и ако се било која промена овакве врсте и материјализује, то неће довести до 

материјалне промене у односу на купца, или циљно друштво, нити ће утицати 

на природу и квалитет контроле над циљним друштвом, коју ће купац да стекне 

директно, или индиректно преко зависних друштава. 

 

У делу пријаве који се односи на анализу релевантног тржишта 

производа, подносилац пријаве констатује да се ова концентрација, догађа у 

сегменту монтажних радова у енергетици, у односу на коју чињеницу као 

релевантно тржиште производа одређује тржиште монтажних радова у 

енергетици. С обзиром на екстериторијалним карактер предметне трансакције, 

те чињеницу да учесници концентрације у овој области активности не остварују 

никакву делатност на тржишту Републике Србије, Комисија је оценила да 

предложена трансакција не може и неће имати никакав утицај на конкуренцију 

у Републици Србији, на упоредном релевантном тржишту производа у оквиру 

наше националне територије. 

 

Циљно друштво активно је као добављач инжењерских услуга у 

енергетском сектору. Овакав тип услуга укључује дизајн, који је основна фаза у 

сваком грађевинском пројекту. Такође, обим инжењерских услуга укључује и 

друге помоћне радове и услуге за изградњу, у вези са инвестиционим и 

иновационим активностима, укључујући и консалтинг и грађевински 

менаџмент. Циљно друштво, активно је према томе на украјинском тржишту 

инжењерских услуга (дизајн радова) у енергетском сектору горива у Украјини. 

Подносилац пријаве у делу документације који се односи на релевантно 

тржиште, анализирао је и интерпретирао познату европску праксу и приступ у 

претходним случајевима из ове области активности, којом приликом је 

направљена разлика између електричних, механичких и радова на 

климатизацији инжењерских услуга. Европска комисија је претходно направила 

разлику између инжењерских услуга за електро, водоводне и вентилационе 

инсталације. У оквиру електричних инсталација, даље је направљена подела 
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према врсти инсталације о чему је подносилац пријаве доставио респективан 

фонд информација. Међутим, Комисија је истима дала само општу 

информативну важност, будући да у пријави обрађено атомизирање претходно 

дефинисаног релевантног тржишта, из раније наведених разлога, није од утицаја 

на карактер и природу одлуке Комисије у овој управној ствари. Подносилац је у 

оквиру дела пријаве који се тиче релевантног тржишта, обрадио и питање 

географског тржишта, „наслањајући се“ на досада познату праксу Европске 

Комисије, која ово тржиште најчешће посматра и дефинише у географском 

смислу као национално. Међутим, будући да циљно друштво није активно у 

Србији и да нема никакве везе са територијом Србије, то за потребе овог случаја 

није неопходна коначна дефиниција релевантног тржишта производа и 

географског тржишта, обзиром на одсуство било каквих ефеката спровођења 

предметне концентрације на конкуренцију у Србији. Комисија је закључила да 

реализација пријављене концетрације неће условити никакво преклапање 

између страна учесница, нити пораст тржишног удела (који је у Републици 

Србији нула), односно неће имати никаквог утицаја на конкуренцију у 

Републици Србији, а посебно неће довести до стварања или јачања доминантног 

положаја учесника у предметној области активности на нашем националном 

тржишту. Будући да ниједна од страна не послује на тржишту монтажних 

радова у енергетици на тржишту Републике Србије, то учесници концентрације 

немају податке о конкуренцији у оквиру националног (српског) релевантног 

тржишта производа. Податке о главним конкурентима у овој области 

активности у Украјини, Комисија је третирала само као податке од опште 

информативне вредности. 

 

Са становишта подносиоца пријаве, мотив и пословни интерес за 

реализацију предметне трансакције, проистиче из његове развојне оријентације 

ка стратешкој хоризонталној и вертикалној интерграцији групе којој припада 

подносилац пријаве. Конкретно, реализовањем ове концентрације, друштво 

Solutions намерава да обезбеди интерне услуге, односно радове инжењеринга и 

опремања у енергетском сектору горива, које је раније добијао од трећих лица. 

Осим тога на основу спровођења ове концентрације, Solutions намерава да 

постигне вертикалну интеграцију и интернационализацију знања и стручности у 

вези са реконструкцијом и опремањем старих објеката. Након спровођења 

трансакције, група којој припада непосредни подносилац пријаве, ће бити 

углавном и претежно самодовољна, а то значи да ће користити у мањој мери 

услуге трећих лица које су у вези са инжењерингом у енергетици, у односу на 

обим коришћења ових услуга пре спровођења пријављене концентрације. 

Друштво Solutions, према информацијама које су достављене Комисији у склопу 

достављене пријаве, нема тренутних пословних планова, који се односе или су у 

вези са уласком овог друштва на српско тржиште, односно географско 

проширење његове пословне активности према националном тржишту 

Републике Србије. Са тим у вези оцењено је да ова концентрација неће довести 

до било каквих негативних ефеката на тржишту Републике Србије. При томе, 

констатација да ће иста допринети проконкурентским ефектима у Украјини, 

није разматрана од стране Комисије, будући да је процена ефеката ове 

концентрације на иностраном тржишту, ирелевантна за карактер одлуке 

Комисије у овој управној ствари. Будући да ниједна од страна која се сматра 

учесником ове концентрације, не снабдева потрошаче у Републици Србији, у 
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сектору који је обухваћен овом трансакцијом, Комисија је оценила да ће након 

њеног спровођења интереси потрошача у Србији, остати непромењени. 

 

На основу свих битних чињеница утврђених у предметном управном 

поступку, Комисија констатује да предложена трансакција неће произвести 

никакве, непосредне или посредне, краткорочне или дугорочне негативне 

ефекте на географском тржишту Републике Србије, ни у предметној области 

активности, ни у било којем сегменту целокупног националног тржишта. Због 

тога се, у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији у смислу члана 

19. Закона, па је одлучено као у диспозитиву. 

 

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. 

  

ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ  

 

Весна Јанковић   

 

 


