Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-430/2014-6
Датум: 22. јул 2014. године
Београд
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 привредног друштва Teko Mining GmbH, са регистрованим седиштем на
адреси Karl-Maria-v. Webergasse 6, 8010 Graz, Република Аустрија, матични број FN 51526 z,
број 6/0-02-430/2014-1 поднетој 19. јуна 2014. године преко пуномоћника, Игора Пршића и
Војина Јовановића адвоката из Београда ул. Косанчићев венац бр. 11а, дана 22. јула 2014.
године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку спровођење концентрације учесника на
тржишту, којa настаje стицањем непосредне контроле од стране привредног друштва Teko
Mining GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Karl-Maria-v. Webergasse 6, 8010 Graz,
Република Аустрија, матични број FN 51526 z, над друштвом Алас Раковац Холдинг д.о.о.
Лединци, улица Дунавска бр. 4 регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике
Србије под матичним бројем 21020246 и посредне контроле над његовим зависним
друштвима.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације извршио уплату износа
од 230.118,30 (двестотинетридесетхиљадастоосамнест и 30/100) динара, и 36.942,19
(тридесетшестхиљададеветстотиначетрдесетдва и 19/100) динара на рачун Комисије за
заштиту конкуренције број 840-880668-16, отворен код Управе за трезор Министарства
финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-430/2014-1, што укупно износи
267.060,49 (двестотинешездесетседамхиљадашездесет и 49/100) динара, а што представља
одговарајућу висину динарске накнаде за издавање решења о одобравању концентрације у
скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6) Тарифника о висини накнада за послове из
надлежности Комисије за заштиту конкуренције.
Образложење
Привредно друштво Teko Mining GmbH, са регистрованим седиштем на адреси KarlMaria-v. Webergasse 6, 8010 Graz, Аустрија, (у даљем тексту: Teko Mining GmbH или
подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија) 19. јуна 2014. године преко пуномоћника, адвоката Игора Пршића и Војина
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Јовановића, из Београда, пријаву концентрације број 6/0-02-430/2014-1 (у даљем тексту:
пријава). Допуном документације која је Комисији достављена 23. јуна 2014. године
отклоњени су недостаци првобитно поднете пријаве, чиме су испуњени услови за
поступање и одлучивање Комисије у овом предмету у скраћеном поступку. Подносилац
пријаве поступајући по налогу Комисије од 10. јула 2014. године, извршио је корекцију
уплате накнаде, тако да су испуњени услови за издавање акта Комисије, што је
констатовано у ставу II диспозитива.
Друштво Teko Mining GmbH основао је 1982. године, у Аустрији као компанија која
се бави спољном и унутрашњом трговином. Ово аустријско друштво је оснивач и једини
власник домаћег друштва Teko Mining d.o.o. Београд. Друштво Teko Mining d.o.o. са
седиштем у Београду, ул. 27. марта број 17, регистровано је у Агенцији за привредне
регистре Републике Србије, под матичним бројем 07149301, а регистрована пословна
делатност је експлоатација грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде (шифра
делатности: 0811).
Други учесник пословне трансакције Алас Раковац je део „ASAMER“ холдинга,
аустријске компаније која од 1959. године успешно послује на тржиштима широм Европе:
од Аустрије, Пољске, Мађарске и Словачке, преко Русије, Украјине, Бугарске, Чешке и
Румуније, до Босне и Херцеговине и Хрватске.
На територији Републике Србије, „ASAMER“ холдинг присутан је преко свог
зависног друштва Алас Холдинг, Акционарског друштва за производњу неметала и
грађевинског материјала Лединци и његових зависних друштава Алас Раковац Лединци,
Зорка-Алас-Камен д.о.о. и ZAK IMMO д.о.о.
У конкретном случају, привредно друштво Алас Холдинг Акционарско друштво за
производњу неметала и грађевинског материјала Лединци (МБ 07160330) основало је
друштво Алас Раковац Холдинг д.о.о. са седиштем у Лединцима, ул. Дунавска бр. 4, Нови
Сад-град, регистровано је у АПР под матичним бројем 211010146, са шифром делатности
6420 (делатност холдинг компанија). Као оснивачки неновчани капитал унело је 73,96379%
акција које поседује у Акционарском друштву Алас Раковац Лединци (МБ 08040699) (у
даљем тексту: Циљно друштво).
Поред тога Циљно друштво је власник 100% удела у привредном друштву ЗоркаАлас-Камен д.о.о. за производњу и прераду камена, са седиштем у Лединцима, ул. Дунавска
бр. 4, Нови Сад-град. Ово друштво регистровано је у АПР под матичним бројем 17550802, а
бави се експлоатацијом грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде (шифра
делатности 0811).
Друштво Зорка-Алас-Камен д.о.о. је власник 100% удела у привредном друштву за
производњу и промет грађевинског материјала ZAK IMMO д.о.о. са седиштем у Лединцима,
ул. Дунавска бр. 4, Нови Сад-град. Друштво је регистровано у АПР под матичним бројем
2065497, а бави се експлоатацијом грађевинског и украсног камена, кречњака, гипса, креде
(шифра делатности 0811).
Реализацијом пријављене концентрације, подносилац пријаве Teko Mining GmbH,
стећи ће непосредну контролу над друштвом Алас Раковац Холдинг д.о.о и посредну
контролу над његовим зависним друштвима Зорка-Алас-Камен д.о.о и ZAK IMMO д.о.о
У циљу реализације пословне трансакције привредна друштва Алас Холдинг АД
Лединци и Teko Mining GmbH из Граца су 30. априла 2014. године закључили Уговор о
куповини удела. Наведеним Уговором друштво Алас Холдинг АД Лединци пренело је на
друштво Teko Mining GmbH из Граца 100% удела у привредном друштву Алас Раковац
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Холдинг д.о.о. Ледници. Имајући у виду да спровођењем концентрације подносилац пријаве
стиче непосредну контролу над циљним друштвом и посредну контролу над његовим
зависним друштвима која врше експлоатацију и продају камена за нискоградњу, може се
закључити да је у питању хоризонтални облик концентрације. Обавеза пријаве
концентрације Комисији, настала је у моменту када је друштво Teko Mining GmbH објавило
јавну понуду за преузимање преосталих акција циљног друштва у складу са Законом о
преузимању акционарских друштава. Подносилац пријаве у свему је поступио у складу са
чланом 61. став 3. Закона. У дневном листу „Политика“ од 13. маја 2014. године објавио је
Обавештење о намери преузимања акција циљног друштва, затим је Комисији за хартије од
вредности поднео захтев за одобрење објављивања понуде за преузимање акција. Након
добијања позитивног решења од Комисије за хартије од вредности, у дневном листу је
објављен скраћени текст понуде за преузимање акција циљног друштва. Достављени Уговор
о куповини удела и пратећу докуметацију Комисија је прихватила као релевантан документ
за реализацију ове пословне трансакције.
Пријава концентрације поднета је Комисији ради издавања одобрења за спровођење
концентрације која настаје стицањем контроле од стране подносиоца пријаве, у складу са
чланом 17. став 1. тачка 2. Закона, куповином акција циљног друштва.
На основу анализе свих елемената поднете пријаве и целокупне документације која
је достављена Комисији, утврђено је да је подносилац пријаве исправно поступио када је
предметну пријаву доставио Комисији. Ово из разлога испуњености свих законских
претпоставки при којима постоји обавеза пријаве концентрације Комисији, како у погледу
природе трансакције, којом настаје концентрација у смислу Закона, тако и у погледу
прописаних прагова који се односе на висину прихода учесника концентрације, а при којима
постоји обавеза подношења пријава.
Приликом одређивања релевантног тржишта производа учесници концентрације
пошли су од дефиниције наведене у члану 2. став 2. Уредбе о критеријумима за
одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“ број 89/09).Учесници
концентрације, врше експлоатацију камена за нискоградњу који се употребљава за
изградњу путева, као и подлога за постављање железничких шина. Камен који
експлоатишу учесници концентрације, теоријски се може користити и у високоградњи
(изградња високих објеката – зграда, мостова и др.) међутим, због високе цене камена за
нискоградњу исти се не користи у високоградњи. Камен као релевантни производ за
изградњу путева, због својих хемијских карактеристика нема супституте и због
наведених разлога исти је одређен као релевантни производ.
Као релевантно географско тржиште за предложену трансакцију одређено је
тржиште Републике Србије и то из више разлога. Камен из каменолома на којима
учесници концентрације имају експлоатациона права продаје се искључиво на тржишту
Републике Србије. Камен се продаје домаћим привредним друштвима што је
документовано листом купаца и исти се користи за изградњу путева у свим деловима
Републике Србије. Учесници концентрације не врше извоз и продају камена у
иностранство јер није исплативо извозити камен због веома високе цене транспорта и
наплате царине на робу. Камен је тежак и кабаст производ чија испорука захтева велики
број превозних средстава чија услуга често може бити скупља од цене самог камена као
производа.
Након спровођења пословне трансакције учесници концентрације ће имати
експлоатациона права на следећим налазиштима – експлоатационо поље „Ћералиде“ код
Горњег Милановца „Крш“ код Љубовије, „Ладне воде“ код Петровца на Млави, „Градац
IV“ код Баточине, „Кишњева глава“ и „Сребро“ на Фрушкој Гори. О свим
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експлоатационим пољима подносилац пријаве доставио је бројне показатеље о
капацитетима, пројектованим годишњим максимумима за експлоатацију камена и
другим подацима везаним за рекултивацију земљишта. Рекултивација представља
завршни део рударских активности на једном лежишту, а циљ је да се кроз низ
активности које су предвиђене пројектом на неки начин „врати“ оно што је претходном
експлоатацијом узето од природе. Када се спроведе поступак рекултивације на
одређеним налазишта даље експлоатација камена на том локалитету се не врши.
Приликом одређивања тржишних удела свих учесника концентрације на
дефинисаном тржишту камена за нискоградњу у Републици Србији, подносилац пријаве
се обратио Министарству енергетике и рударства Републике Србије, које води посебну
евиденцију и Катастар истражних и експоатационих поља. Од надлежног Министарства
добијен је приказ свих каменолома у Републици Србији која поседују одобрење за
експлоатацију и извођење рударских радова. Поред тога, прибављена су и сва издата
Решења о одобрењу експлоатације камена на лежиштима са годишњим максимумом
експлоатације и њеним временским орочењем. У достављеном прегледу каменолома, у
овом моменту, евидентирано је око 70 правних лица – корисника експлоатационих права
са пројектованим капацитетом у m³, односно годишњим максимумом експлоатације
камена. За нека правна лица и каменоломе годишњи максимум експлоатације приказан је
запремински, односно у кубним метрима, док је за друга приказан у тежини, односно
тонама. Такође, за одређени број каменолома није утврђен годишњи максимум
експлоатације камена у експлоатационој дозволи и у таквим случајевима коришћене су
просечне вредности из других каменолома. На основу свих докумената приложених уз
пријаву концентрације, евидентно је да је наведена област због великог значаја под
сталном контролом државних органа и институција. Посебна пажња усмерена је на
расположиве капацитете намењене за експлоатацију као и очување животне средине.
Комисија је овакав предлог дефинисања релевантног тржишта производа и
релевантног географског тржишта прихватила као исправан.
Подносилац пријаве, као главне тржишне конкуренте учесника концентрације на
дефинисаном релевантном тржишту навео је ДП Равнаја Мали Зворник, ПИМ Иван
Милутиновић Београд, Интер-Коп доо Шабац, Кубик Транс Плус доо Пирот, Станковић
Гранит доо Мали Зворник, ПГМ Будућност ад Прешево, АД Ковиловача Деспотовац,
Miningtech group doo Београд и други. Имајући у виду број издатих Решења о одобрењу
експлоатације камена, њихово временско орочење, као и број конкурената, Комисија
констатује да се ради о тржишту ниског степена концентрисаности, које одликује велики
број учесника на тржишту са појединачно ниским тржишним уделима сваког од њих.
Учесници концентрације немају самостално организовану мрежу дистрибуције и
малопродају камене за нискоградњу. Камен се продаје преко тендера у складу са Законом о
јавним набавкама, те стога нема потребе за организовање мреже дистрибуције и
малопродаје. Купци-правна лица на које се не примењује Закон о јавним набавкама, камен
за нискоградњу купују директно од учеснику концентрације, захтевом за одређену
количину уколико имају на залихама. Учесници концентрације немају своја транспортна
средства и транспорт врше купци релевантног производа или се ангажују трећа лица која
врше транспорт робе.
Стицањем експлоатационих права на различитим географским подручјима у
Републици Србији (каменоломи код Љубовије, Петровца на Млави, Баточине, Горњег
Милановца и на Фрушкој Гори) учесници концентрације су територијално ближи
потенцијалним купцима за нискоградњу. Самим тим учесници концентрације постају
конкурентнији на тржишту експлоатације и продаје камена. Погодности које ће настати са
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становишта потрошача огледају се у смањеној цени транспорта, обзиром на географску
распрострањеност каменолома учесника концентрације. Обзиром да се цена камена
формира слободно у зависности од понуде и тражње, вредносне критеријуме није могуће
приказати.
На основу свих расположивих података закључено је да се ефекти спровођења ове
концентрације не огледају у спречавању, ограничавању или нарушавању конкуренције, пре
свега стварањем или јачањем доминантног положаја посматраних друштава на релевантном
тржишту. Оваква оцена заснована је на доступним подацима о броју учесника који
наступају на дефинисаном релевантном тржишту као и процени ефеката који ће настати
након спровођења концентрације.
Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете су у обзир све законом
дефинисане околности које су релевантне за утврђивање дозвољености концентрације из
члана 19. Закона, на основу чега је оцењено да се у конкретном случају ради о дозвољеној
концентрацији, 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 пријема решења.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Весна Јанковић
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