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     Р е п у б л и к а   С р б и ј а      

  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

           КОНКУРЕНЦИЈЕ 

       Број: 6/0-02-786/2013-6 

Датум: 25. децембар 2013. године 

              Б  е  о  г  р  а  д 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у 

даљем тексту: Закон) 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 заведеној под бројем 6/0-

02-786/2013-1, од 2. децембра 2013. године, коју је у име привредног друштва 

„KOMISIANO INVESTMENTS LTD“, са седиштем на адреси Spetson 4, Agios 

Nikolaos 3100 Лимасол, Република Кипар, са регистарским бројем 303951, по 

приложеном пуномоћју поднела адвокат Беба Милетић, из Београда, ул. 

Облаковска бр. 28, дана 25. децембра 2013. године, доноси следеће 

  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва 

„KOMISIANO INVESTMENTS LTD“, са регистрованим седиштем на адреси 

Spetson 4, Agios Nikolaos 3100 Лимасол, Република Кипар, идентификациони број 

303951, над друштвом „WITHINE INVESTMENTS LTD“ са регистрованим 

седиштем на адреси 155 Archiepiskopou Makariou III Avenue, Proteas House 5 спрат, 

Лимасол, 3026 Република Кипар, идентификациони број HE 253408, до чега долази 

на основу стицања 100% удела у капиталу овог друштва од досадашњих власника 

тих удела, као и посредне контроле над отвореним акционарским друштвом „BM 

Bank“ са седиштем у Украјини, на адреси Т. Shevchenko ave, 37/122, Кијев, 01032 

Украјина, идентификациони број 33881201, на основу стицања 100% удела у 

капиталу овог друштава. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио 

уплату износа од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe за 

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

786/2013-1, 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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Образложење 

 

 

Привредно друштво „KOMISIANO INVESTMENTS LTD“ које је основано и 

послује у складу са законима Републике Кипра (у даљем тексту: Komisiano или 

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

тексту: Комисија) 2. децембра 2013. године преко пуномоћника, Бебе Милетић, 

адвоката из Београда, пријаву концентрације број 6/0-02-786/2013-1 (у даљем 

тексту: пријава). Приликом прегледа и обраде достављене документације Комисија 

је утврдила да је достављена пријава у погледу свог садржаја и начина подношења 

у потпуности усаглашена са прописом који уређује ово питање. 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: 6/0-02-786/2013-3 од 6. децембра 2013. године. 

Решавајући по наведеном захтеву Председник Комисије за заштиту конкуренције, 

донео је 16. децембра 2013. године Закључак о заштити података број 6/0-02-

786/2013-4. 

 

Друштво Komisiano основао је господин Вадим Новински (Vadim Novinsky) 

2012. године на Кипру. Ово холдинг друштво, као и друга друштва која су под 

контролом овог физичког лица, обављају послове везане за инвестиционе и 

менаџмент активности. Такође, под контролом господина Новинског је и друштво 

„LOVITIA INVESTMENTS LTD“, које је главно инвестиционо холдинг друштво 

украјинске „СМАРТ Холдинг“ Групе.  

 

„СМАРТ Холдинг“ је једна од највећих инвестиционих група у Украјини. 

Ова група оријентисана је на више области пословања, као што су металургија и 

рударство, нафта и гас, бродоградња, некретнине, пољопривреда, прехрамбена 

индустрија, лучка инфраструктура и банкарство у Украјини и иностранству. Поред 

тога, ова група има успостављено стратешко партнерство са Кхерсонским 

бродоградилиштем (Khersonskiy Sudostroitelny Zavod), Верес Групом (Veres Group). 

 

Друштва „СМАРТ Холдинг“ и „SCM“ су у току 2007. године, донела 

стратешку одлуку о спајању у рударско-металуршком комплексу у Украјини, и 

тако су објединили имовину у металургији и рударству кроз „Metinvest“ B.V. 

Холдинг (Холандија) и створили једну од највећих рударско-металуршких 

компанија у свету. Наведену пословну трансакцију Комисија за заштиту 

конкуренције Републике Србије, одобрила је 2008. године. 

 

Друштво „СМАРТ Холдинг“ има 23,75% учешћа у „Метинвест“-у, које је 

зависно друшто „SCM“-а (System Capital Management) са Кипра, а које је зависно 

друштво „System Capital Management“ (Украјина). Овај удео у „Метинвест“-у је под 

контролом „SMART Holding Group“ и „SCM“ (System Capital Management). 
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„Метинвест“ је међународно вертикало интегрисана компанија које се бави 

производњом челика и која поседује имовину у Украјини, Европи и САД. Ово 

друштво је највећи произвођач сирове руде гвожђа и челика у Украјини и једно од 

десет највећих произвођача нерђајућих челичних плоча. Према подацима Светске 

Асоцијације Челика - World Steel Association (WSA), „Метинвест“ заузима значајно 

место на листи највећих произвођача челика у свету. Друштво „Метинвест“ је 

организовано тако да све пословене активности обавља преко Одељења за 

рударство, Одељења метала и Одељења продаје и логистике. Главни производни 

капацитети овог друштва налазе се у Украјини, што омогућава да се одржи 

релативно низак ниво цена у производњи, у односу на друге конкуренте на 

светском тржишту челика. Постројења „Метинвест“-а се налазе у непосредној 

близини главних саобраћајница и лука, што пружа додатне погодности овом 

друштву приликом продаје производа купцима у Украјини, Европи као и на 

тржиштима Блиског истока, југоисточне Азије, ЗНД (Заједница независних држава) 

и Кине.  

 

У Републици Србији, „Metinvest“ група присутна је од 2008. године, кроз 

своје зависно друштво „Metinvest SMC“ d.o.o. Beograd, које је регистровано у 

Агенцији за привредне регистре, под матичним бројем 20374683. Претежна 

регистрована делатност овог домаћег друштва јесте трговина на велико металима и 

металним рудама (шифра: 4672). Друштво се примарно бави набавком – увозом 

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

њиховом продајом у Републици Србији, као и на другим тржиштима земаља у 

окружењу.  

 

Украјинска компанија „System Capital Management“ (SCM) основана је 2000. 

године за управљање имовином у рударству, производњи челика и индустрији 

енергетике. У 2005. години у компанији је спроведен програм реструктурирања и 

извршена интеграција имовина одређених индустрија у холдинг, а у 2011. години 

функције пословног власништва и стратешког пословног менаџмента су 

раздвојене. Као резултат наведеног, „SCM“ (управљање компанијама Групе) се 

фокусирало на управљање стратешким пословима, а „SCM Holdings Limited“ 

поседује корпоративна права на украјинској и међународној имовини. Господин 

Ринат Ахметов је крајњи власник „SCM“-а. Компанија „SCM“ ја активна у бројним 

секторима пословања, међу којима су металургија и рударство, енергетика, 

машиноградња, финансије, телекомуникације, медији, транспорт, непокретности, 

трговина на мало нафтним дериватима, фармација, пољопривреда, фудбал и други 

сектори привреде. „SCM“ има преко 100 компанија под својом контролом. 

 

У предложеној пословној трансакцији, подносилац пријаве непосредну 

контролу стиче над друштвом „WITHINE INVESTMENTS LTD“, са Кипра (у 

даљем тексту: „WITHINE INVESTMENTS“) и посредну контролу над друштвом 

„BM Bank“ (у даљем тексту: „BM Bank“) из Украјине. Оснивачи и власници 

друштва „WITHINE INVESTMENTS“ су два физичка лица са Кипра. Пословне 

активности овог друштва односе се на извођење инвестиционих операција у циљу 

остваривања профита и у интересу акционара друштва. Поред тога, друштво улаже 

одређена средства и управља другим компанијама. Ово друштво се не бави 
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производним активностима у Украјини и Републици Србији, и нама утицаја на 

тржишта Украјине или Републике Србије.  

 

У склопу предложене трансакције, посредна контрола се стиче над 

друштвом „BM Bank“. Oва украјинска банка је ћерка једне од највећих руских 

банака – Банка Москва. „BM Bank“ има 35 огранака широм Украјине и није 

активна у Републици Србији. Као резултат пословних активности, друштво 

„WITHINE INVESTMENTS“, закључило је оквирни уговор о купопродаји акција од 

садашњих акционара „BM Bank“, акционарског пословног друштва Банка Москве. 

Након што подносилац пријаве кипарско друштво Komisiano стекне удео у 

друштву „WITHINE INVESTMENTS“, спровешће до краја и оквирни уговор о 

купопродаји акција (закључен између „WITHINE INVESTMENTS“ и „BM Bank“) и 

посредно ће постати акционар „BM Bank“. Стицањем акција у друштву „WITHINE 

INVESTMENTS“ и „BM Bank“ подносилац пријаве ће обезбеди управљачку 

функцију као и учешће у расподели профита, и добити у наведеним друштвима. 

Подносилац пријаве намерава да предложену трансакцију спроведе у што краћем 

року, а по прибављању потребних дозвола од стране надлежних органа и 

спровођења потребних корпоративних поступака. 

 

Као акт о концентрацији, односно правни основ за спровођење ове пословне 

трансакције, подносилац пријаве доставио је одлуку подносиоца пријаве о 

куповини 100% удела у друштву „WITHINE INVESTMENTS“ и одлуку садашњих 

власника друштва „WITHINE INVESTMENTS“ да цео удео у овом друштву (100% 

удела) продају друштву Komisiano, као и оквирни уговор о купопродаји акција у 

вези са акцијама јавног акционарског друштва „BM Bank“. Ове документе који су 

оверени од стране надлежних државних институција, потписали су овлашћени 

представници заинтересованих страна. Достављене одлуке Комисија је прихватила 

као релевантну документацију која представља акт о концентрацији, односно основ 

спровођења ове концентрације и на бази чије реализације долази до стицања 

контроле подносиоца пријаве над циљним друштвом у смислу члана 17. став 1. 

тачка 2) Закона.  

 

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 одвија у економском 

сектору, и предложио је да се као релевантно тржиште производа у предметној 

трансакцији дефинише тржиште за пружање услуга у инвестиционом и банкарском 

сектору. Такође, за потребе процене утицаја ове концентрације на релевантно 

тржиште производа у Републици Србији, подносилац је као релевантно географско 

тржиште производа дефинисао целу територију Републике Србије. Међутим, све 

пословне активности учесника концентрације на тржишту пружања услуга у 

инвестиционом и банкарском сектору су ограничене на територију Украјине, тако 
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да предложена трансакција не може и неће имати никакав утицај на конкуренцију у 

Републици Србији. Имајући у виду наведено и чињеницу да ниједна од страна није 

активна на тржишту за пружање услуга у инвестиционом и банкарском сектору у 

Републици Србији, подносилац пријаве сматра да није неопходно да се одређује 

ужа дефиниција релевантног тржишта производа или релевантног географског 

тржишта у циљу процене утицаја ове концентрације.  

 

Комисија је овакав предлог дефинисања релевантног тржишта производа и 

релевантног географског тржишта прихватила као исправан, јер реализацијом 

пословне трансакције неће бити никаквих преклапања између страна, нити пораста 

тржишног удела, а предложена трансакција неће довести до стварања или јачања 

доминантног положаја, или на други начин утицати на конкуренцију на тржишту 

Републике Србије или његовом значајном делу.  

 

На релевантном тржишту у банкарском сектору у Републици Србији, а 

према подацима Народне банке Србије послује 30 банака, а међу значајнијим у 

односу на било коју категорију њиховог рангирања (које се може извршити на 

основу висине укупне банкарске активе, кредитне или депозитне делатности 

појединих банака и сл.) су: Banca Intesa, Комерцијална банка, Unicredit bank, Societe 

Generale banka, Raiffeisen banka, Eurobank, Hypo Alpe-Adria-bank, Аик банка и 

друге. 

 

Након спроведене концентрације, друштво Komisiano ће повећати своју 

имовину и добити додатни извор прихода у виду дивиденди од економских 

активности друштва „WITHINE INVESTMENTS“. Стицалац контроле планира да 

ефикасно руководи радом „WITHINE INVESTMENTS“, и побољша његове 

инвестиционе активности. Ово друштво ће наставити са пословањем, и развити 

стратегију повећања профитабилности и конкурентности, спровести све потребне 

промене за побољшање метода управљања у вези са корпоративним правима у вези 

са зависним друштвима, наставити са активностим у вези са проналажењем нових 

друштава и имовине, анализом тржишта и конкурентних предузећа. Друштво 

„WITHINE INVESTMENTS“ планира да ефикасно руководи радом „BM Bank“ и 

тако побољша квалитет услуга банке. Ова банка ће привлачити ресурсе (средства) 

на различите начине, путем депозита физичких лица, депозита правних лица, 

међубанкарским позајмицама и др. Такође, „BM Bank“ ће наставити са 

пословањем, и развити стратегију повећања профитабилности и конкурентности, 

увести европске стандарде квалитета за клијенте, нове банкарске технологије, 

прошитити понуду финансијских услуга, успоставити догорочну и обострану 

пословну сарадњу и спровести све потребне промене за повећање атрактивности 

услуга банке.  

 

Узимајући у обзир присуство стварне и потенцијалне конкуренције, понуде 

и тражње, засићеност тржишта финансијских услуга, намеравана пословна 

трансакција неће ни на који начин ограничити конкуренцију, неће утицати на 

прерасподелу тржишног учешћа у Украјини и неће имати негативне економске и 

финансијске последице у виду промене трошкова, цена и профита на тим 

тржиштима.  
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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. 

 

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 пријема решења. 

 

  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
  

Весна Јанковић 

 

 

 

 


