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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 

„Мetinvest“ B.V., уписаног у јединствени привредни регистар Холандије под 

бројем 24321697 и седиштем на адреси Александер улица 23, 2514ЈМ Хаг, 

Холандија, број 6/0-02-703/2014-1 поднетој 10. новембра 2014. године преко 

пуномоћника, Бебе Милетић адвоката из Београда ул. Облаковска бр. 28, дана 8. 

децембра 2014. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем појединачне контроле, од стране привредног 

друштва Мetinvest B.V., уписаног у јединствени привредни регистар Холандије 

под бројем 24321697 и седиштем на адреси Александер улица 23, 2514ЈМ Хаг, 

Холандија, над отвореним акционарским друштвом ОАД EVRAZ 

DNIPRODZERZHYNSKI CCP које је основано и послује у складу са законима 

Украјине, са седиштем у улици Колеусовскаја 1, Днепродзерзхинск 51901, 

Днипропетровск регион, Украјина, идентификациони број 05393085, до чега 

долази преузимањем 94,5536% удела у овом друштву, од стране привредног 

друштва Мetinvest B.V . 

 

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-

02-703/2014-1, 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. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво Metinvest B.V., (у даљем тексту: подносилац пријаве 

или Metinvest B.V.) са регистрованим седиштем у Хагу, Холандија, поднело је 

10. новембра 2014. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија) пријаву концентрације (у даљем тексту: пријава) заведену под бројем 

6/0-02-703-1. Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Бебе Милетић из 

 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-703/2014-5 

Датум: 8. децембар 2014. године 

Београд 
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Београда, ул. Облаковска бр. 28. Приликом анализе и обраде предметне пријаве, 

Комисија је утврдила да је иста у погледу садржаја и начина подношења 

усаглашена са прописом који уређују ово питање. Подносилац пријаве у 

прописаном року у целости је уплатио износ накнаде за издавање акта 

Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива. Планираном пословном 

трансакцијом привредно друштво Metinvest B.V. намерава да стекне 94,5536% 

капитала у отвореном акционарском друштву EVRAZ DNIPRODZERZHYNSKY 

CCP које је основано и послује у складу са законима Украјине (у даљем тексту: 

ЕД, или циљно друштво). 

Подносилац пријаве у предметном управном поступку, поставио је и 

Захтев за одређивање мере заштите података број: 6/0-02-703/2014-2 од 10. 

новембра 2014. године. Решавајући по наведеном захтеву, Председник Комисије 

за заштиту конкуренције, дана 27. новембра 2014. године, донео је Закључак о 

заштити података број: 6/0-02-703/2014-4. 

Metinvest B.V. је холандско холдинг друштво међународно вертикално 

интегрисане групе у области рударства и металургије, са имовином у Украјини, 

Италији, Бугарској, Уједињеном краљевству и другим земљама. Metinvest B.V. и 

његова зависна друштва (заједно Метинвест Група) су активни у свим фазама 

производње челика, почев од ископавања руде гвожђа и угља, производње кокса 

и флукса, до полу-готових и готових производа од челика, као и пласманом тих 

производа на тржиштима великог броја држава Европе, као и на ваневропским 

тржиштима. У оквиру Метинвест Групе послују два сектора (I) Сектор 

рударства и (II) Сектор челика, а у сваком од сектора постоје (I) Дирекција за 

снабдевање и (II) Дирекција продаје. 

Метинвест Групом руководи Метинвест Холдинг који је основан 2006. 

године од стране украјинског конгломерата System Capital Menagment (у даљем 

тексту: СЦМ), са циљем да обезбеди СЦМ-у стратешко управљање пословима у 

области рударства и челика. Акционари Метинвест Групе су СЦМ Група са 

(71,24%) и Смарт холдинг са (23,76%), који управљају Метинвестом на 

паритетној основи. 

Компаније које су значајне за наведену пословну трансакцију баве се 

производњом и продајом угља и кокса, а то су: оад Авдивка Кокс („Авдивка“), 

оад Донцоке („Донкоке“), оад ЕКХП („ЕКХП“), оад Запорижкоке 

(„Запорижкоке“) и оад Азовстал од гвожђа и челика („Азовстал“) и све се налазе 

у региону тренутних ратних сукоба. 

Авдивка је украјинско друштво које се бави хемијском производњом 

кокса. Кокс као финални производ користи се као гориво у индустрији гвожђа и 

обојених метала, алуминијум сулфата, сирових бензина, нафталина и уља из 

јама са угљем. Компанија своје производе пласира у земљи и иностранству, 

укључујући и земље Заједнице независних држава („ЗНД“), Пољској, Словачкој, 

Турској и Египту. 

Азовстал је вертикално интегрисана железара која производи широк 

спектар полупроизвода од челика, као и равне и дуге готове производе од 

челика. Своје полупроизводе ова украјинска компанија испоручује другим 

произвођачима челика у Метинвест Групи, као и трећим лицима преко друштва 

Мetinvest International S.A. Поред тога, ово друштво је активно и у сектору 

кокса. 

ЕКХП је компанија која послује са пуним циклусом прераде угља у кокс 

и хемијских производа. Главни производи у асортиману овог производног 
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система овог друштва су кокс са 6% влажности, кабасти орашасти кокс, 

амонијум сулфат, угаљни нафталин и др. 

Украјинско друштво Донкоке производи кокс и хемијске производе од 

кокса, а најзначајнији производи су кокс за високе пећи, орашасти кокс 

величине 25-80 мм, ситни кокс величине 4-10 мм, сирова нафта, гас, амонијум 

сулфат за кокс и хемијску производњу и технички амонијум-сулфид.  

Запорижкоке је велико постројење за производњу кокса и хемијско 

постројење за производњу кокса за високе пећи. Главни производи су кокс са 

6%влажности, амонијум сулфат, бензен и катран. 

Ниједно од наведених друштава није активно у Републици Србији у 

сектору у ком се одиграва пословна трансакција. 

ЕД је украјинска компанија са пуним циклусом хемијске прераде чврстих 

горива, посебно припреме угља, дестилације и производње кокса, прикупљања 

хемијских производа и прераде катрана. Главне врсте производа циљног 

друштва су: кокс за пећи, ситни кокс, амонијум сулфат, фенолатин, катран, 

сирова нафта, катран за асвалт, уље катрана, итд. Друштво је организовано и 

послује преко три главне производне радионице, и то: радионица за угаљ и кокс 

(два постројења за дестилацију) са капацитетом преко 1.000.000 тона кокса  

годишње, радионица за прикупљање хемијских производа и радионица за 

обраду угља са копа. Поред тога компанија има и све неопходне допунско-

пратеће службе (разне радионице за одржавање, грејање, електричну енергију, 

механичке поправке, железничко одељење, транспорт, информациона 

технологија и комуникације, лабораторијска постројења, техничка контрола, 

спасилачка станица гаса и др.), које су организоване као одељења која прате све 

производне процесе рада. Фабрика производи 17 врста производа које пласира 

на домаће тржиште Украјине, као и на тржишта у Бугарској, Италији, 

Македонији, Пољској, Русији, Турској, Чешкој, Црној Гори, Египту итд.  

Привредно друштво Metinvest Intrnational S.A. из Швајцарске, 2008. 

године основало је у Републици Србији друштво „Metinvest SMC Beograd“.Ово 

друштво је члан Metinvest групе и преставља облик њене присутности у 

Републици Србији, као и присутности читавог СЦМ система на националном 

тржишту Републике Србије. Metinvest група, је део украјинског конгломерата 

који повезује велики број друштава која су активна у свим процесима 

производње и трговине челиком. Преко друштва „Metinvest SMC Beograd“, у 

Србији је индиректно присутан и украјински конгломерат SCM. Претежна 

регистрована делатност друштва „Metinvest SMC Beograd“, јесте трговина на 

велико металима и металним рудама (шифра: 51520). Ово друштво примарно се 

бави набавком – увозом дугуљастих производа од челика (цеви, челичних 

профила и челичних кутија) и њиховом продајом у Републици Србији и на 

другим тржиштима земаља у окружењу. Комисији су уз пријаву, достављени 

сви релевантни подаци, који се односе на ово домаће друштво (број запослених, 

остварени годишњи приходи) и они се налазе у списима предмета. На основу 

расположиве документације, Комисија констатује да је друштво „Metinvest SMC 

Beograd“, у претходној пословној години, остварило приходе који су изнад 

прописаних прагова из члана 61. Закона, при чијем достизању постоји обавеза 

пријаве концентрације Комисији, ради издавања одобрења за њено спровођење, 

па се констатује да је подносилац пријаве поступио на исправан начин када је 

предметну пословну трансакцију пријавио Комисији. 
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Према наводима подносиоца пријаве, ни циљно друштво ни било које 

његово зависно друштво, немају никакве пословне активности ни присутности у 

Републици Србији.  

Трансакција која је предмет ове пријаве, квалификована је као стицање 

контроле једног над другим тржишним учесником, у складу са чланом 17. 

Закона. Конкретно, Metinvest B.V. намерава да стекне 94,5536% капитала 

циљног друштва од групе продавца и тренутних власника предмета стицања, а 

то су даље наведена инострана друштва и то: [...]
1
, [...], [...] и [...]. Након 

реализованог стицања акција подносилац пријаве ће имати непосредну 

контролу, док ће SCM Grupa стећи посредну контролу над циљним друштвом. 

Тек након стицања акција у циљном друштву, Metinvest B.V. и SCM Grupa ће 

имати више од 50% гласова у највишим органима управљања и права да 

учествује у управљању циљног друштва, да учествује у расподели профита 

циљног друштва и добије одговарајући удео у добити и да добије информације о 

активностима циљног друштва. Подносилац пријаве не искључује могућност да 

у блиској будућности (ово друштво или неко друго из SCM Grupa) откупи све 

преостале акције (5,4464%) циљног друштва. 

Као акт о концентрацији Комисији је достављено Писмо о намерама које 

су 30. октобра 2014. године, потписале стране заинтересоване за спровођење 

предметне купопродајне трансакције. У конкретном случају, на страни продавца 

су наведени претходни власници акција у циљном друштву, док се са друге 

стране у улози заинтересованог купца јавља Metinvest B.V, овде подносилац 

пријаве. Комисија је наведени документ прихватила као исправан акт 

спровођења ове концентрације, односно валидан правни основ на коме се 

заснива предложена концентрација. 

Сектор у коме се спроводи пријављена концентрација јесте тржиште 

производње угља, кокса и хемијских производа на тржишту међународне 

продаје ових производа. 

Пословне активности подносиоца и циљног друштва на тржишту 

производње угља, кокса и хемијских производа и на тржишту међународне 

продаје ових производа су ограничене на територију Украјине. Стога, 

предложена трансакција не може и неће имати утицаја на конкуренцију у 

Републици Србији. За потребе предметне трансакције, подносилац пријаве 

предлаже да се као релевантно тржиште производа/услуга дефинише тржиште 

производње угља, кокса и хемијских производа и тржиште међународне продаје 

ових производа у Украјини, што је Комисија прихватила као исправно. 

Подносилац пријаве у секцији 12. свог поднеска, доставио је бројне 

података и информације, као и специфичне показатеље везане за техничко –

технолошке карактеристике производног процеса у односу на тржиште кокса за 

високе пећи, тржиште орах кокса, тржиште ситног кокса. Поред тога, дат је 

детаљан приказ и карактеристике неких од значајних производа, као што су: 

амонијум сулфат, сирови бензин, чађ производ, катран каменог угља, смола, 

фенолати, бензински полимери, уље нафталина, уље за енергетику и др. 

Предметна концентрација ће омогућити циљном друштву да у 

потпуности развије своје производне капацитете кокса и на тај начин очува број 

запослених и обезбеди додатни приход у национални и регионални буџет и 

обезбеди средства за заштиту животне средине у региону. Предложена 

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

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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концентрација, према наводима подносиоца пријаве, неће имати никакав 

негативан утицај на било које тржиште. Напротив она ће помоћи странама да 

побољшају конкурентност и успешно се такмиче на међународном тржишту 

производње и продаје производа релевантних за предметну трансакцују. 

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 Републици Србији. Metinvest B.V. 

планира да настави програм модернизације опреме у постројењима која раде 

под окриљем Групе. Приступ тржиштима капитала помоћи ће Metinvest B.V. као 

подносиоцу пријаве и стицаоцу контроле над циљним друштвом, да спроведе 

ефикасније инвестиционе пројекте намењене смањењу енергетског интензитета 

производње, да смањи коришћење сировина и побољша квалитет производа.  

Концентрација Metinvest B.V. и ЕД ће омогућити јачање тржишне 

позиција украјинских произвођача релевантних производа на међународним 

тржиштима на основу коришћења консолидованих ресурса. Комисија није 

разматрала наводе и оцене који су јој од стране подносиоца пријаве достављени, 

а у вези ефеката ове концентрације на украјинском и међународном тржишту, 

будући да се такви ефекти, из претходно наведених разлога неће пренети на 

тржиште Републике Србије.  

На основу изнетих чињеница, оцењено је да предложена концентрација 

на изазива забринутост са аспекта заштите конкуренције на националном 

тржишту Републике Србије, нити се њоме ограничава, нарушава или спречава 

конкуренција у упоредној делатности која је релевантна за овај поступак, 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 
  

Доц. др Милоје Обрадовић 

 


