
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                          

 

 

 

 

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

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана 

192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 

31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о 

висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције 

(„Службени гласник РС“, број 49/11), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-

02-592/2016-1, коју су дана 15. августа 2016. године поднела привредна друштва  

ArcelorMittal Distribution Service France S.A.S, са регистрованим седиштем на адреси 

Avenue de la Malle 16, 51370 Saint Brice Courcelles, Француска и Cellino S.r.l., са 

регистрованим седиштем на адреси Corsо Generale Govone 18, 10129 Торино, Италија, 

преко пуномоћника адвоката Срђана Јанковића, из адвокатске канцеларије Petrikić & 

Partneri AOD, Цинцар Јанкова 3, 11000 Београд, дана 12. септембра 2016. године, 

доноси следеће 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

                I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје заједничким улагањем од стране друштва ArcelorMittal 

Distribution Service France S.A.S, са регистрованим седиштем на адреси Avenue de la 

Malle 16, 51370 Saint Brice Courcelles, Француска, матични број 2005B00248, и друштва 

Cellino S.r.l., са регистрованим седиштем на адреси Corsо Generale Govone 18, 10129 

Торино, Италија, матични број 00952100014, у циљу стварања новог учесника на 

тржишту, друштва Steelcame Srl, које ће пословати на дугорочној основи и имати све 

функције независног учесника на тржишту, у коме ће његови оснивачи вршити 

заједничку контролу у смислу члана 17. став 1. тачка 3. Закона. 

 

                II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио 3.080.412,50 

(тримилионаосамдесетхиљадачетиристотинадванаест и 50/100) динара на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства 

финансија Републике Србије, што одговара прописаној висини таксе за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-592/2016-7 

Датум: 12. септембар 2016. године 

Б е о г р а д 
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                                                       О б р а з л о ж е њ е 
 

 

 Привредна друштва ArcelorMittal Distribution Service France S.A.S, са 

регистрованим седиштем на адреси Avenue de la Malle 16, 51370 Saint Brice Courcelles, 

Француска, регистровано под регистрационим бројем 2005B00248 (даље у тексту: 

AMDSF) и Cellino S.r.l., са регистрованим седиштем на адреси Corsо Generale Govone 

18, 10129 Торино, Италија, регистровано под регистрационим бројем 00952100014 

(даље у тексту: Cellino Група), (даље у тексту: подносиоци пријаве), заједнички су 

поднела Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 15. августа 

2016. године, преко пуномоћника адвоката Срђана Јанковића, из адвокатске 

канцеларије Petrikić & Partneri AOD, Цинцар Јанкова 3, 11000 Београд, пријаву 

концентрације број 6/0-02-592/2016-1. 

         Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни део 

пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је 

уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

 На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон), 

подносиоци пријаве су поднели Комисији захтев за заштиту одређених података 

садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација 

података и информација чија се заштита тражи, као и образложење разлога за 

постављање таквог захтева. Комисија је усвојила поднети захтев и донела Закључак о 

заштити података бр. 6/0-02-592/2016-6.  

 

1. Учесници у концентрацији  

 

 Подносилац пријаве, привредно друштво AMDSF, је друштво које је основано и 

послује у складу са правом Француске и обавља послове дистрибуције, обраде и 

трговине производима од челика у Француској. AMDSF је део групе друштава који су 

под крајњом контролом друштва ArcelorMittal S.A, акционарског друштва које је 

основано и послује у складу са правом Великог Војводства Луксембурга, са седиштем 

на адреси 24-26 Boulevard d'Avransches, 1160 Луксембург, регистровано при 

привредном регистру у Луксембургу под регистрационим бројем LUXBG 82.454, а чије 

се акције котирају на њујоршкој, амстердамској, луксембуршкој и шпанској берзи 

(даље у тексту: АМ Група). АМ Група је једна од највећих групација у свету која се 

бави производњом челика и његовом трговином, са присуством у преко 60 земаља. АМ 

Група производи велики спектар готових и полуготових производа од челика, 

укључујћи пљоснате и друге производе од угљеничног челика. АМ Група путем својих 

развијених дистрибутивних мрежа снабдева производима од челика главна светска 

тржишта, укључујући аутомобилску и грађевинску индустрију, индустрију апарата за 

домаћинства, амбалаже итд. 

 У Републици Србији АМ Група је присутна преко свог зависног друштва 

ArcelorMittal Distribution Serbia d.o.o. Beograd, са седиштем у Београду, на адреси 

Булевар Михајла Пупина бр. 10ж, које је регистровано у Агенцији за привредне 
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регистре Републике Србије под матичним бројем 17564030. Ово друштво регистровано 

је за послове посредовања у продаји горива, руда, метала и индустријских хемикалија 

(шифра делатности: 4612). 

    Други подносилац пријаве, друштво Cellino S.r.l., је привредно друштво са 

седиштем у Италији које има контролу над групом друштава која послују у области 

производње мањих и средњих серија челичних металних компоненти од обичног 

челика, нерђајућег челика, високо отпорног челика, алуминијума и металних легура.  

    Cellino група нема повезаних друштава и није активна у Републици Србији на 

било који други начин. 

    Трансакција се састоји у заједничком улагању подносилаца са циљем стварања 

новог учесника на тржишту који ће пословати на дугорочној основи и имати све 

функције независног учесника на тржишту, тако што ће AMDSF и Cellino Група унети 

у друштво заједничког улагања следеће компаније:  

(i) Улагање AMDSF-а: (а) 100% власничког удела у друштву ArcelorMittal 

Solustil SAS, друштву које је основано и послује у складу са правом 

Француске, са регистрованим седиштем на адреси Impasse Des Prairies, Z.I. 

Nord – 69400, Арнас, Француска (даље у тексту: AM Solustil), а које 

обавља своје пословање индустријске обраде лима у фабрикама на 

локацијама у Arnas, Trevoux, Montelier, La Boisse и Vaux-en-Velin (b) 100% 

власничког удела у друштву Stalobrex Sp.z.o.o., друштву које је основано и 

послује у складу са правом Пољске, са регистрованим седиштем на адреси 

Paderewskiego 24, 42-450 Wysoka, Пољска (даље у тексту: Stalobrex), које 

се бави дистрибуцијом челика путем центара за сечење кисеоником – oxy 

cutting centres, као и […] 
1
и друге пословне активности које постоје или се 

односе на AM Solustil и Stalobrex, који ће бити индиректно уложени путем 

улагања искључивих учешћа друштава AMDSF у поменутим друштвима. 

(ii) Cellino Група ће унети у друштво заједничког улагања целокупно 

пословање на тржишту индустријске обраде лима и то: (а) 100% 

власничког удела у друштву Intek Srl, друштву које је основано и послује у 

складу са правом Италије, са регистрованим седиштем на адреси Тorino, 

Corso Generale Govone 18, регистрациони број R.E.A. TO – 1113359 и 

R.I.10197210015 (даље у тексту: Intek), и (b) 100% власничког удела у 

друштву SHL Production Sp.z.o.o., друштву које је основано и послује у 

складу са правом Пољске, са регистрованим седиштем на адреси Kielce, ul. 

Zagnanska 27, 25-528 Kielce, регистрациони број 260374510, KRS 

0000352694 (даље у тексту: SHL), као и [...] и друге пословне активности 

које постоје или се односе на Intek и SHL, који ће бити индиректно 

уложени путем улагања искључивих учешћа друштава Cellino у 

поменутим друштвима (даље у тексту: Унета друштва). 

 

           Унета друштва немају повезана друштва и нису активна у Републици Србији на 

било који други начин. 

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

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

             У складу са одредбама Оквирног уговора закљученог дана 29. 07. 2016. године 

између AMDSF и Cellino S.r.l. (даље у тексту: Оквирни уговор) и уговорног нацрта 

Уговора о заједничком улагању, намеравана трансакција ће се одвијати по следећим 

фазама: Cellino Група ће основати Друштво заједничког улагања под називом 

Steelcame Srl. На дан затварања трансакције AMDSF ће уложити власничке уделе у 

друштвима AM Solustil и Stalobrex, док ће Cellino Група уложити власничке уделе у 

друштвима Intek и SHL у Друштво заједничког улагања. Што је пре практично 

изводљиво по датуму затварања трансакције, Cellino Група ће продати друштву 

AMDSF потребан проценат удела у Друштву заједничког улагања, тако да Cellino има 

у власништву 65% удела и права гласа, а AMDSF преосталих 35% удела и права гласа. 

У складу са договореном садржином нацрта Уговора о заједничком улагању, AMDSF 

ће уживати вето права, између осталог, у погледу одобрења годишњег буџета и бизнис 

плана Друштва заједничког улагања.  

 

             Новоосновано друштво ће бити под заједничком контролом подносилаца и 

састојаће се од Унетих друштава. Подносиоци уносе компаније које већ послују и које 

ће наставити да послују на начин на који то чине и остали учесници на тржишту. 

Друштво заједничког улагања имаће сопствени менаџмент који ће управљати 

редовним пословањем Друштва и имаће на располагању довољно ресурса за остварење 

својих пословних планова. Друштво неће бити подређено пословним активностима 

подносилаца, већ ће своје пословне активности обављати у своје име и за свој рачун. 

Друштво ће обављати директну продају на тржишту и сарађиваће без учешћа 

подносилаца са трећим лицима која нису повезана са њима и пословаће са AM Групом 

и Cellino Групом на равноправној основи под уобичајеним комерцијалним условима. 

 

          Парарелно са овом трансакцијом, Комисији је поднета пријава концентрације бр. 

6/0-02-576/2016-1, која се спроводи између друштва ArcelorMittal CLN Distribuzione 

Italia Srl и друштва Acierplus S.A.S. Привредно друштво ArcelorMittal CLN 

Distribuzione Italia Srl (даље у тексту: AMCLN) је друштво настало заједничким 

улагањем и под заједничком је контролом друштава ArcelorMittal Distribution Solutions 

Italia S.R.L (даље у тексту: AMDS) и друштва C.L.N- Coils Lamiere Nastri S.P.A. (даље у 

тексту: CLN). Поменутом трансакцијом предвиђено је да друштво AM Solustil у 

новоосновано друштво Acierplus S.A.S унесе своје пословање у вези са дистрибуцијом 

челика кроз центре за сечење кисеоником. 

 

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Описана трансакција квалификује се као заједничко улагање у смислу члана 17. 

става 1. тачке 3. Закона. На основу достављених података о висини укупних прихода 

које су учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту 

Републике Србије у 2015. години, Комисија је утврдила да су учесници у 

концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника 

у концентрацији у 2015. години вишеструко већи од износа који су прописани чланом 

61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је пријава 

концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 1. тач. 1. 

Закона. 
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4. Релевантно тржиште 

 

 Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 

РС“, бр. 89/2009). Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, 

односно од стварне делатности унетих друштава у друштво заједничког улагања, 

Комисија је прихватила дефиницију коју су дали подносиоци пријаве и релевантно 

тржиште производа одредила као тржиште индустријске обраде лима и тржиште 

дистрибуције челика кроз центре за сечење кисеоником – oxy-cutting centers. 

Прерада лима је активност прераде где се користе производи од челика 

различитих врста (угљенични, нерђајући, високолегирани челик, пљоснати, дуги или 

цевасти производи) како би се добили развијенији облици челичних склопова и 

подсклопова спремних за даљу употребу од стране корисника/произвођача. Ова 

активност подразумева коришћење пљоснатог угљеничног и/или нерђајућег челика, 

мада не искључиво, у циљу израде полуготових или готових производа или склопова 

или подсклопова за уградњу и монтажу у готове производе. Поступак рада код обраде 

лима се састоји од сечења, заваривања, обраде, бојења, монтаже неколико производа од 

челика, како би произвели и продали делове од челика и компоненте великим 

индустријским купцима. Примена укључује између осталог делове који су намењени 

индустрији тешких транспортних возила, производњи пољопривредних и грађевинских 

машина, производњи бојлера и индустријске опреме.  

         Производња индустријског лима се разликује од других активности које се 

спроводе у оквиру центара за обраду челика или центара за сечење кисеоником. Разлог 

се налази у томе што се полуготови или готови производи монтирају и испоручују од 

стране обрађивача лима купцима као производ од лима који је спреман за употребу, 

који ће се онда саставити са другим производима или ће бити уграђени у готов 

производ. С друге стране, центри за обраду челика или центри за сечење кисеоником 

само испоручују лим, понекада обаве површинску обраду или просто савијање, а њега 

касније обрађивачи лима користе за производњу металних производа.  

        Процес индустријске обраде лима обухвата прераду сировинских производа 

односно сечење, пресовање, савијање и заваривање, према захтевима корисника. 

Индустријска обрада лима обухвата и површинску обраду материјала и њихово 

склапање у складу са посебним захтевима корисника, стварајући на тај начин 

полуготове производе које корисник касније може користити у производном процесу.  

         Тржиште дистрибуције челика кроз центре за сечење кисеоником - oxy-cutting 

centers представља одвојени сегмент дистрибуције челика. Конкретно, дистрибуција 

челика кроз центре за сечење кисеоником разликује се од других канала дистрибуције 

челика у погледу производа који обрађују тј. тешке плоче/кварто плоче и/или тешке 

табле. Због карактеристика прерађених производа, центри за сечење кисеоником 

захтевају посебне алатке за сечење ради финализирања производа, које су веома 

прецизне и моћне као што су апарат за заваривање са окси-водоником, ласер, плазма, 

машина са воденим млазом итд. Генерално, они секу плоче и тешке слојеве са 

дебљином која варира између 8 до 300 мм, ширином од 100 до 3 400 мм и дужином од 

највише 12 000 мм. У случају дебљине веће од 300 мм, ову активност обично директно 

врше железаре јер су боље опремљене. Неки центри за сечење кисеоником имају 

активности које чине додатну вредност као што су савијање, обрада и заваривање. 

Примена је врло разносврсна и укључује, између осталог, делове намењене 
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транспортној индустрији тешких возила, за пољопривредне машине, електричне 

машине, као и за грађевинарство, бродоградњу, индустријску опрему, машинство и 

железничку индустрију. Центри за сечење кисеоником блиско сарађују са купцима и 

баве се малим количинама челика. Тржиште центара за сечење кисеоником је 

фрагментисано, са бројним самосталним обрађивачима (и интегрисаним 

произвођачима) који купују сиров материјал и потом обрађују плоче/тешке слојеве у 

складу са специфичним потребама купца. 

АМ Група није активна у Србији на дефинисаним релевантним тржиштима већ је 

присутна у Србији на следећим тржиштима која се могу узети као узлазна тржишта у 

односу на тржиште где су Унета друштва генерално активна: (а) производња и 

директна продаја топловаљаних пљоснатих производа, (b) производња и директна 

продаја кварто плоча, (c) производња и директна продаја поцинкованих производа од 

челика, (d) производња и директна продаја производа од челика превучених органском 

превлаком, (e) производња и директна продаја мањих шавних цеви, (f) производња и 

директна продаја бешавних цеви, (g) производња и директна продаја трговачких 

профила, (h) дистрибуција челика кроз класичне дистрибутивне центре – stockholdings 

centers и (i) дистрибуција челика путем центара за прераду челика- steel service centres. 

АМ Група не производи наведене производе на територији Србије, већ је на 

поменутим тржиштима на територији Србије присутна само кроз директну продају 

преко својих зависних друштава. 

          Подносиоци пријаве предлажу да релевантно географско тржиште за оба 

релевантна тржишта буде одређено на националном нивоу, односно као тржиште које 

обухвата читаву територију Републике Србије. Комисија је усвојила овако предложену 

дефиницију релевантног географског тржишта, што је у складу са законским 

надлежностима Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на 

конкуренцију процењује за оквир националне територије, а у складу са чланом 2. 

Закона.  

 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

    Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које су јој доставили 

подносиоци пријаве, закључила да предметна екстратериторијална концентрација неће 

утицати на промену тржишне структуре и да неће утицати на конкуренцију у 

Републици Србији. Наиме, између пословних активности учесника у концентрацији не 

постоје хоризонтална преклапања будући да АМ Група није активна на дефинисаним 

релевантним тржиштима производа, а Cellino Група и Унета друштва нису активна у 

Србији. Поред тога, не постоје ни негативни вертикални ефекти, имајући у виду да 

Cellino Група и Унета друштва нису активна у Србији, иако теоријски могу постојати 

мања вертикална преклапања, будући да је АМ Група активна у Србији на два узлазна 

(upstream) повезана тржишта у односу на тржиште где су активна унета друштва, а то 

су тржиште производње и директне продаје поцинкованих производа од челика и 

тржиште директне продаје челика превучених органском превлаком.  

           Будући да подносиоци пријаве и унета друштва нису присутна на дефинисаним 

релевантним тржиштима у Републици Србији, подносиоци пријаве су доставили 

податке о процени тржишних удела главних конкурената на поменутим узлазним 

тржиштима, чему је Комисија дала само информативни карактер и значај. 
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          У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона и да неће значајно ограничити, нарушити или спречити 

конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, због чега је одлучено 

као у ставу I диспозитивa. 

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 

1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, а на 

основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на 

тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација 

пријављена. 

 

 

Упутство о правном средству: 

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. 

 

 

           

                                                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                   
                                                                                       

                                                                    Др Милоје Обрадовић 

 

 

 


