Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-166/2017-5
Датум: 21. фебруар 2017. године
Београд

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 6/002-166/2017-1, коју је дана 26. јануара 2017. године поднело привредно друштво Scholz
Austria GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Zinnergasse 6a, 1110 Беч,
Аустрија, преко пуномоћника адвоката Рашка Радовановића из адвокатске канцеларије
Petrikić & Partneri AOD, ул. Цинцар Јанкова 3, Београд, дана 21. фебруара 2017.
године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
I
настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва Scholz Austria GmbH, са
регистрованим седиштем на адреси Zinnergasse 6a, 1110 Беч, Аустрија, регистровано
под регистрационим бројем FN 285905 z, над друштвом Scholz Recycling Kereskedelmi
es Szolgaltato Kft, са регистрованим седиштем на адреси Vertesszolosi ut 14, 2890 Тата,
Мађарска, регистровано под регистрационим бројем Cg. 11-09-012398.

II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у целости извршио обавезу плаћања
таксе за издавање овог решења уплатом износа од 25.000,00 (словима:
двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције
отворен код Народне банке Србије, што представља прописан износ таксе за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење

Привредно друштво Scholz Austria GmbH, са регистрованим седиштем на
адреси Zinnergasse 6a, 1110 Беч, Аустрија, матични број FN 285905 z, (даље у тексту:
подносилац пријаве или Scholz Austria ), поднело је Комисији за заштиту конкуренције
(даље у тексту: Комисија), дана 26. јануара 2017. године, преко пуномоћника адвоката
Рашка Радовановића из адвокатске канцеларије Petrikić & Partneri AOD, ул. Цинцар
Јанкова 3, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-166/2017-1.
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 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),
подносилац пријаве је поднео 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. 6/0-02-166/2017-4.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве, друштво Scholz Austria је друштво заједничког улагања тј.
joint venture између Scholz Austria Holding GmbH, друштва са ограниченом
одговорношћу, које је основано и послује у складу са прописима Аустрије, са
регистрованим седиштем на адреси Dr. Karl Lueger-Platz 5, 1010 Беч, Аустрија,
регистровано под регистарским бројем FN 285030 m (даље у тексту: Scholz Austria
Holding), и Voestalpine AG, акционарског друштва које је основано и послује у складу
са прописима Аустрије, са регистрованим седиштем на адреси Voestalpine-Strasse 1,
Linz, Аустрија, регистровано под регистарским бројем FN 66209 t (даље у тексту:
Voestalpine). Scholz Austria Holding држи 63,35% удела у подносиоцу, док Voestalpine
држи индиректно, преко својих зависних друштава Voestalpine Stahl GmbH и
Voestalpine Stahl Donawitz GmbH & Co. 30,61% удела у подносиоцу. На основу вето
права која имају како Scholz Austria Holding тако и зависна друштва Voestalpine, две
групе друштава врше заједничку контролу над подносиоцем.
Подносилац је друштво заједничког улагања (joint venture) који послује на
дугорочној основи и има све функције независног учесника на тржишту, а који је
основан као оперативно холдинг друштво групе друштава која послују у области
прикупљања, обраде и трговине отпадом од обојених и необојених метала. Као
холдинг друштво, подносилац не остварује приход, али запошљава особље које се бави
истраживањем и развојем и индиректно учествује у пословању.
Scholz Austria Holding је под крајњом контролом Scholz Group GmbH, матичног
друштва свих друштава у Scholz групи друштава (даље у тексту: Scholz Група).
Најважније активности Scholz Групе обухватају прикупљање, сортирање, обраду и
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трговину отпадом од обојених као и необојених метала (укључујући отпад од легура
гвожђа, отпад високог квалитета, отпад од нерђајућег челика). Ове активности
укључују обраду наведених материјала обликовањем и уситњавањем (дробилицом) као
и пружањем свеобухватних услуга одлагања и логистике, како би се омогућило
остваривање претежне делатности друштва. Scholz Група има постројења за
прикупљање, разврставање и обраду, и истовремено обавља активности у оквиру „back
to back“ трансакција путем директне испоруке. Scholz Група остварује 39% прихода од
свог пословања у Немачкој, а остатак остварује од пословања у источној Европи,
Аустрији и САД.
Scholz Група има регистровано присуство у Републици Србији преко следећих
зависних друштва:
1. CENTAR ZA RECIKLAŽU D.O.O. BEOGRAD, регистровано седиште овог
друштва је на адреси Томе Буше 14, Београд-Чукарица, матични број: 17194798,
претежна регистрована делатност - поновна употреба разврстаних материјала
(шифра: 3832);
2. REC-EE-O D.O.O. BEOGRAD, регистровано седиште овог друштва је на адреси
Томе Буше 14, Београд-Чукарица, матични број: 20838965, претежна
регистрована делатност - поновна употреба разврстаних материјала (шифра:
3832);
3. METALIK CO D.O.O. ŠABAC, регистровано седиште овог друштва је на адреси
Војводе Мишића 1/5, Шабац, матични број: 17343882, претежна регистрована
делатност - поновна употреба разврстаних материјала (шифра: 3832);
4. OTPAD D.O.O. SUBOTICA, регистровано седиште овог друштва је на адреси
Мајшански пут 51, Суботица, матични број: 08067481, претежна регистрована
делатност - поновна употреба разврстаних материјала (шифра: 3832).
Scholz Група је активна у Републици Србији у сакупљању и обради необрађеног
отпада од обојених/необојених метала и у трговини обрађеним отпадом од
обојених/необојених метала.
Voestalpine Stahl GmbH и Voestalpine Stahl Donawitz GmbH & Co. су под крајњом
контролом Voestalpine AG, које је матично друштво свих друштава у Voestalpine групи
друштава (даље у тексту: Voestalpine Група).Voestalpine Група је претежно активна у
производњи челика и челичних производа за аутомобилску индустрију и индустрију
потрошачких производа у Европи, као и у оквиру нафтне и гасне индустрије широм
света. Велики део пословања Voestalpine Групе се налази у Аустрији, али је група
такође присутна у још 50 земаља широм света.
Voestalpine Група је активна у Србији преко своја два зависна друштва:
1. Voestalpine d.o.o. Beograd, регистровано седиште овог друштва је на адреси
Владимира Поповића 48, Београд, матични број 17153382, претежна
регистрована делатност - трговина на велико металном робом, инсталационим
материјалима, опремом и прибором за грејање (шифра: 4674);
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2. Voestalpine Bohler Welding CEE GmbH-Predstavništvo Beograd, регистровано
седиште овог друштва је на адреси Страхињића Бана 13, Београд, матични
број 29021546, претежна регистрована делатност- Остале услужне активности
подршке пословању (шифра: 8299),
Сва зависна друштва стицалаца контроле, над којима они имају непосредну или
посредну, појединачну или заједничку контролу, без обзира на државу оснивања и
седишта, третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона.
Циљно друштво у предметној трансакцији је друштво Scholz Recycling
Kereskedelmi es Szolgaltato Kft, са регистрованим седиштем на адреси Vertesszolosi ut
14, 2890 Тата, Мађарска, регистровано под регистрационим бројем Cg. 11-09-012398.
Циљно друштво је тренутно 100% у власништву и под контролом друштва које
припада Scholz Групи- Scholz Recycling GmbH, друштву са ограниченом одговорношћу
са седиштем у Berndt-Ulrich-Scholz-Str. 1, Essingen, Немачка, регистровано под
регистрационим бројем HRB 733963, тј. циљно друштво је такође део Scholz Групе.
Циљно друштво је било активно у Србији на тржишту за трговину обрађеним
отпадом од обојених/необојених метала кроз продају само једном купцу- Sirmium Steel
d.o.o. Sremska Mitrovica – u stečaju. Како је ово друштво пало под стечај у 2015. години,
циљно друштво није пословало и није остварило никакав приход у Србији у 2016.
години.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
У складу са одредбама Уговора о куповини удела који треба да буде закључен
између друштва Scholz Recycling GmbH (даље у тексту: продавац) и подносиоца,
подносилац ће стећи 100% удела у циљном друштву и самим тим директну контролу
над циљним друштвом. Имајући у виду да је циљно друштво тренутно под
непосредном контролом продавца и посредном контролом Scholz Групе, да је
подносилац друштво заједничког улагања (joint venture) Scholz Групе на једној страни
и Voestalpine Групе на другој страни, трансакција ће довести до промене врсте контоле
над циљним друштвом, и то од непосредне појединачне контроле Scholz Групе до
посредне заједничке контроле Scholz Групе и Voestalpine Групе преко подносиоца
пријаве, као њиховог друштва заједничког улагања. Будући да Уговор о куповини
удела још увек није закључен, подносилац је пријаву поднео на основу Одлуке Одбора
продавца од 11. јануара 2017. године и Одлуке Одбора подносиоца од 13. децембра
2016. године, путем којих је одобрено закључење Уговора. Одлуке Одбора неспорно
показују озбиљну намеру, како продавца тако и подносиоца да закључе Уговор, због
чега оне представљају валидан правни основ за подношење пријаве концентрације.
3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона. На основу достављених података о висини
укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском
тржишту и тржишту Републике Србије у 2015. години, Комисија је утврдила да је
подносилац пријаве имао обавезу да пријави 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. Треба напоменути
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да се као релевантна календарска година, сматра 2015. година, услед чињенице да је
рок за подношење завршног рачуна, па самим тим и финансијских извештаја за
пословну 2016. годину, 28. фебруар 2017. године.
4. Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број
89/2009). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи
сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене.
Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту
учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови
конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним
територијама.
Приликом дефинисања релевантног тржишта производа подносилац пријаве је
пошао од пословања циљног друштва. Пословање циљног друштва у Србији у
прошлости се састојало од трговине отпадом од обојених и необојених метала.
Међутим циљно друштво више није активно на овом тржишту у Србији јер је, како је
претходно објашњено, његов једини купац пао под стечај. Имајући у виду непостојање
активности циљног друштва у Србији, подносилац пријаве сматра да за потребе
предметне трансакције није неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште
производа имајући у виду да, без обзира на усвојену дефиницију, предметна
концентрација неће имати негативног утицаја на конкуренцију у Србији. Ипак, у циљу
достављања потпуних информација, подносилац пријаве је за потребе дефинисања
релевантног тржишта производа, предложио тржиште прикупљања, обраде и трговине
отпадом од метала (обојеног/необојеног). Комисија је у целости прихватила
предложену дефинцију релевантног тржишта производа од стране подносиоца пријаве
као основану и у складу са Законом.
Европска Комисија се бавила обрадом и трговином отпада од обојених и
необојених метала и направила је разлику између 1) прикупљања и обраде необрађеног
отпада обојених/необојених метала и 2) трговине (или продаје) обрађеног отпада од
обојених/необојених метала. Европска Комисија је такође направила разлику према
врсти предметног отпада. Када је реч о гвозденом отпаду, разлика је прављена између
угљеничног челичног отпада и отпада од нерђајућег челика; за негвоздени отпад
разлика је направљена према врсти метала (бакар, алуминијум, олово, цинк, итд.).
Међутим, даље сегментирање тржишта за потребе овог поступка није неопходно
будући да нема забринутости у погледу конкуренције ни у случају уже дефиниције
релевантног тржишта производа.
Подносилац пријаве је предложио да се релевантно географско тржиште
дефинише као територија Републике Србије. Комисија је, полазећи од критеријума за
дефинисање релевантног географског тржишта, прихватила предложену дефиницију,
што је у складу са надлежношћу Комисије, која ефекте концентрација процењује на
тржишту Републике Србије.

5

5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу података које је доставио подносилац пријаве, закључила да
концентрација неће утицати на промену тржишне структуре и на конкуренцију у
Републици Србији, јер се ради о екстратериторијалној концентрацији која нема
негативан утицај на конкуренцију на тржишту Републике Србије, имајући у виду да не
постоји преклапање активности циљног друштва и Scholz Групе и Voestalpine Групе на
дефинисаном релевантном тржишту. Поред тога, Voestalpine Група је све активности
које укључују прикупљање, обраду и трговину отпадом од обојених и необојених
метала пренела на подносиоца пријаве приликом његовог оснивања 2006. године. Из
тог разлога Voestalpine Група није активна на истом релевантном тржишту као
подносилац и Scholz Група.
На основу претходно изнетог, Комисија закључује да реализација предметне
концентрације неће имати негативне ефекте на релевантном тржишту. У складу са тим,
оцењено је да спровођење пријављене концентрације неће довести до спречавања,
ограничавања или нарушавања конкуренције у Републици Србији или њеном делу, а
нарочито до стварања или јачања доминантног положаја, чиме су се стекли услови да
Комисија донесе одлуку о одобравању предметне концентрације, па је стога 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
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