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Објављени текст садржи заштићене податке.Заштићени  

     подаци приказани су ознаком [...] или у распону који  

Комисија сматра одговарајућим начином заштите 
 

 

 

 

 

 

 

 

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника Комисије 

број 1/0-06-119/2018-2 од 08.01.2018. године, на основу члана 37. став 2. и члана 65. 

став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), 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 6/0-02-575/2018-1, коју је дана 27. јула 2018. године  

поднело привредно друштво Limited Liability Company „METINVEST-SMC“, са 

седиштем на адреси Leiptsyzkа 15а, 01015 Kијев, Украјина, преко пуномоћника, 

адвоката Марине Д. Булатовић из адвокатске канцеларије Wolf Theiss из Београда, 

Булевар Михајла Пупина 6 , дана 09. августа 2018. 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 привредног друштва Limited Liability 

Company „METINVEST-SMC“, са седиштем на адреси Leiptsyzkа 15а, Печерска област, 

Kијев, Украјина, регистарски број 32036829, над привредним друштвoм „UNISTEEL“ 

Limited Liability Company, са седиштем на адреси Okruzhna 127/10, Криви Рог, 50045 

Дњепропетровска област, Украјина, регистарски број 35601339, куповином 100% 

удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, дана 01. августа 2018. године уплатио 

износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100)  евра на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Limited Liability Company „METINVEST-SMC“, са седиштем на 

адреси Leiptsyzkа 15а, Печерска област, Kијев, Украјина, регистарски број 32036829, 

поднело је дана 27. јула 2018. године преко пуномоћника, адвоката Марине Д. 

Булатовић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-575/2018-1. 

Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, Комисија је утврдила да је 
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пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 

05/16).  

 

Подносилац пријаве је 27. јула 2018. године, доставио Комисији и захтев за 

одређивање мере заштите података и извора података,  о чему је одлучено посебним 

Закључком број 6/0-02-575/2018-4, од 09. августа 2018. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Учесник у концентрацији, привредно друштво Limited Liability Company 

„METINVEST-SMC“ (у даљем тексту: подносилац пријаве), основано је у складу са 

законима Украјине, под регистарским бројем 32036829. Подносилац пријаве је под 

контролом приврeдног друштва Metinvest B.V., са седиштем на адреси Nassaulaan 2A, 

2514 JS, Хаг, Холандија регистарски број 24321697. Привредно друштво Metinvest B.V. 

контролише већи број зависних друштава који заједно чине Metinvest групу. Metinvest 

група је активна у свим фазама производње и трговине челиком, од ископавања руде 

гвожђа, ископавања угља намењеног за производњу кокса, производње флукса и кокса 

до производње полупроизвода и производа челика, и међународне трговине. Metinvest 

група је организована на основу поделе на два одељења: одељење рударства, и  

одељење челика, као и две дирекције: дирекције за ланац снабдевања, и дирекције 

продаје. Metinvest групом управља Metinvest Holding, LLC, друштво које је основано 

од стране кипарског привредног друштва System Capital Management Limited (у даљем 

тексту: SCM група), регистарски број 137516. SCM група је фокусирана на пет 

активности: рударство и метали, енергетика и дистрибуција; финансије (банкарство и 

осигурање); некретнине; и телекомуникације. Поред тога, SCM група поседује и 

управља средствима у осталим секторима укључујући медије, ископавање глине, 

трговину производима од нафте, трговину на мало, рударску опрему, бензинске пумпе 

за точење горива, хотеле, пољопривреду, фудбал и транспорт. Подносилац пријаве је 

навео да није имао добављаче нити купце на тржишту производње и продаје 

обложених ваљаних производа у Републици Србији у 2017. години. Према наводима из 

пријаве, укупно три друштва која послују у оквиру SCM групе су остварила приходе од 

продаје производa од руде гвожђа (панели, форме и шипке, плоче, жичане шипке, 

панели од топло ваљаног челика, агломерати руде гвожђа) у Републици Србији у 2017. 

години, у вредности од [...] евра.  

 

Сва зависна друштва која су под контролом SCM групе се, у смислу члана 5. Закона, 

третирају као један учесник на тржишту. Крајњи власник SCM групе је господин Ринат 

Леонидович Ахметов. 

 

Учесник у концентрацији над којима се успоставља непосредна контрола је привредно 

друштво „UNISTEEL“ Limited Liability Company,  (у даљем тексту:  циљно друштво). 

Циљно друштво поседује линију за топло цинковање, која се налази у Кривом Рогу, у 

Украјини, чији је капацитет 100 хиљада тона годишње. Ову линију је циљно друштво 

купило  2008. године, из кредита добијеног на име обезбеђења линијске опреме. 

Технолошки процес је започет у 2010. години и заустављен је 2011. године (укупно је 

произведено мање од 30 хиљада тона обложених ваљаних производа). Након тога, 

линија је престала са радом, а затим је пуштена у рад тек у јануару 2017. године. 

Подносилац пријаве је навео да је тренутно у току стечајни поступак над циљним 
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друштвом. Према подацима Јединственог регистра правних лица, предузетника и 

јавних организација Министарства правде Украјине, оснивач и једини власник циљног 

друштва је физичко лице Антошко Михайло Олексійович. Према наводима у пријави, 

циљно друштво нема зависна друштва у Украјини, Србији, нити било где у свету. 

Циљно друштво није имало добаљаче, нити купце ни на једном тржишту у Републици 

Србији у 2017. години. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављено Писмо о намерама у коме је 

предложено стицање контроле над привредним друштвoм „UNISTEEL“ Limited 

Liability Company, од стране привредног друштва „Limited Liability Company 

„METINVEST-SMC“.  У складу са Писмом о намерама, од 10. јануара 2018. године, 

привредно друштво Limited Liability Company „METINVEST-SMC“, је изразило намеру 

да купи 100% удела у привредном друштву „UNISTEEL“ Limited Liability Company од 

продавца, односно физичког лица Антошко Михайло Олексійовича.   

 

Предметна концентрација је одобрена од стране Антимонополског комитета Украјине. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу 

члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника у концентрацији. Из података достављених Комисији 

о укупним годишњим приходима учесника у концентрацији оствареним на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије у 2017. години, проистиче да исти надмашују 

износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, 

што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава 

је поднета у складу са одредбама члана 63. став 2. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 

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.  

 

Подносилац пријаве је предложио да се релевантно тржиште производа дефинише као 

тржиште производње и продаје обложених ваљаних производа. Приликом дефинисања 

релевантног тржишта производа, подносилац пријаве је навео да се циљно друштво 

налази и било је активно само у Украјини кроз пружање услуга, односно наношења 

заштитног премаза (посебно цинка) на ваљане производе, као део процеса производње 

обложених ваљаних производа. Међутим, такве услуге се не могу дефинисати као 
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засебно независно тржиште и стога их треба посматрати само као помоћно/међусобно 

тржиште, док релевантно тржиште треба дефинисати као тржиште производње и 

продаје обложених ваљаних производа због следећих чињеница: 

 

- Обложени ваљани производи укључују производе који нису обложени само 

цинком, већ и алуцинком (цинк-алуминијум) и полимерно-декоративним 

премазима. Циљно друштво је, међутим, у могућности да облаже ваљане производе 

само цинком. Стручњаци и чланови удружења "Украјински центар за израду 

челичних конструкција" посматрају и потрошаче и добављаче (произвођаче) 

производа од металних калема са заштитним премазом (цинк, цинк-алуминијум и 

полимерно-декоративни премази) као јединствену индустријску грану кровних и 

фасадних система (по потреби, ова грана индустрије се назива: ограде и лаке 

челичне конструкције); и 

- Услуга наношења заштитног премаза не може се дефинисати као одвојено, 

независно тржиште, зато што она представља само један од елемената у ланцу 

процеса производње обложених ваљаних производа. Наношење заштитног премаза 

не сматра се услугом коју је могуће пружати трећим лицима, јер субјекти обично 

предузимају ове активности искључиво за сопствене потребе у процесу производње 

обложених ваљаних производа. 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од 

пословних активности учесника у концентрацији, Комисија је релевантно тржиште 

производа дефинисала као тржиште производње и продаје обложених ваљаних 

производа. 

 

Комисија је у складу са својом надлежношћу, релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је 

констатовала да је подносилац пријаве у Републици Србији присутан на тржишту 

трговине на велико производима од руде гвожђа, као и да до спровођења предметне 

концентрације није био присутан на дефинисаном релевантном тржишту производа у 

Републици Србији. Према наводима у пријави, циљно друштво није присутно, нити је 

остварило приходе у Републици  Србији у 2017. години. С обзиром да учесници у 

концентрацији нису присутни на дефинисаном релевантном тржишту производа у 

Републици Србији, Комисија је закључила да ће тржишна структура остати 

непромењена. Комисија је констатовала, да предметном концентрацијом неће доћи до 

хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији на релевантном 

тржишту производа у Републици Србији. Комисија је разматрала и закључила да не 

постоје негативни вертикални ефекти предметне концентрације на тржишту 

производње и продаје обложених ваљаних производа у Републици Србији. 

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  

    

Одлука у ставу II диспозитива решења донета је применом члана 65. став 5. Закона и 

члана 2. став 1. тачке 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 
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Комисије за заштиту конкуренције, 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 и против њега се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

За  подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом 

о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. 

закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 

и 106/2015).  

 

 

 П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ

  

 

              Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије

  

 

 

 

 


