
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, 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 6/0-02-864/2019-1, коју је 4. новембра 2019. 

године поднело привредно друштво „VESCO LIMITED“, са седиштем на адреси 28 

Oktovriou, 377 Soboh House, 1. спрат, Neapoli, Лимасол, Кипар, преко пуномоћника 

адвоката Зорице Д. Стевановић, Београдска 14, Београд, дана 5. децембра 2019. 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 „VESCO 

LIMITED“, са седиштем на адреси 28 Oktovriou, 377 Soboh House, 1. спрат, Neapoli, 

Лимасол, Кипар, регистрациони број 184675, над привредним друштвом „Chasov-Yar 

Refractory Plant“ OJSC, са седиштем на адреси Донецька область, Бахмутський р-н, 

м.Часів Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1, Украјина, матични број 00191773, 

куповином акција. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „VESCO LIMITED“, дана 

6. новембра 2019. године уплатио XXX и дана 8. новембра 2019. године XXX на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

Обр а з л ожењ е  
 

Привредно друштво „VESCO LIMITED“, са седиштем на адреси 28 Oktovriou, 377 

Soboh House, 1. спрат, Neapoli, Лимасол, Кипар, регистрациони број 184675 (даље у 

тексту: „VESCO LIMITED“), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у 

тексту: Комисија), 4. новембра 2019. године, преко пуномоћника адвоката Зорице Д. 

Стевановић, Београдска 14, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-864/2019-1. 

Допуна пријаве је поднета 26. новембра 2019. године.  

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. У списима 
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предмета се налази 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 („Службени гласник РС“, 

број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији 

захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је 

о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

 

1. Учесници у концентрацији  

Привредно друштво „VESCO LIMITED“ послује у оквиру украјинске 

финансијске и индустријске групе друштава „SCM“, под контролом матичног друштва 

„SCM Holdings Limited“, са седиштем на адреси 28 Oktovriou, 377 Soboh House, 1st 

floor Neapoli, Лимасол, Кипар, регистрациони број 222759. Ова група је, према 

наводима у пријави, усредсређена на пословање у основним гранама индустрије 

(метали и рударство, производња и дистрибуција енергије, финансије – банкарске 

трансакције и осигурање, некретнине и телекомуникације), као и на управљање 

имовином у другим секторима, укључујући медије, руднике глине, трговину нафтним 

дериватима, малопродају, рударску опрему, бензинске станице, хотеле, пољопривреду, 

фудбал и транспорт. 

Подносилац пријаве у Србији нема зависна друштва нити повезана лица у смислу 

члана 5. Закона и није активан у сектору који се односи на предложену концентрацију. 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над 

привредним друштвом „Chasov-Yar Refractory Plant“ OJSC, са седиштем на адреси 

Донецька область, Бахмутський р-н, м.Часів Яр, вул. Центральна (Комсомольска), 1, 

Украјина, матични број 00191773 (даље у тексту: CYRP или циљно друштво). Циљно 

друштво послује од 2017. године у Украјини, на тржиштима ватросталне производње и 

продаје, вађења и продаје глине и песка, узгоја и продаје пшенице, јечма и сунцокрета, 

производње и продаје путера, као и продаје обраног и пакованог млека на регионалним 

тржиштима. Његова главна подручја пословања су ватростална производња и продаја и 

вађење и продаја глине и песка, док су остала подручја помоћна и доносе мале 

приходе, како се наводи у пријави. Већински власник циљног друштва је друштво 

„WIMAX LIMITED“, са седиштем на адреси Panteli Katelari 4, Egkomi, Никозија, 

Кипар, регистрациони број 387997, са уделом од 67,866%, а подносилац пријаве у 

циљном друштву тренутно има мањински удео од 24,99%, преко зависног, јавног 

акционарског друштва Zaporizhstal. 

Циљно друштво нема зависна друштва нити повезана лица и није активно у 

Србији. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ за концентрацију је Писмо о намерама, које су 16. септембра 2019. 

године, потписали подносилац пријаве, као купац, циљно друштво и друштво 

„WIMAX LIMITED“, као продавци. Овим писмом је предвиђено да подносилац пријаве 

стекне додатне акције у циљном друштву (67,866%) и тиме стекне појединачну 

контролу над циљним друштвом, са уделом од 92,85%. 
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3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су учесници у 

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

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 2. Закона. 

 

 

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 производа које потрошачи сматрају заменљивим у 

погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, у конкретном случају, релевантно 

тржиште производа одређено је као тржиште производње и велепродаје ватросталних 

производа, што је у складу са предлогом подносиоца пријаве. 

Ватростални производи се праве од ватросталних материјала који служе као 

сировине за њихову израду. Ватростални прозводи су предвиђени да издрже високе 

температуре (изнад 1580ºC), а да се не топе, не деформишу, не губе својства и не смање 

отпорност на притисак и хабање. 

Ватростални материјали су неоргански неметални, односно керамички 

конструкциони материјали који се користе као заштита од високих температура које се 

јављају у процесу проиводње или прераде различитих материјала, као и у случају 

наглих промена температура у разним температурним интервалима (облога пећи за 

добијање креча, стакла, керамичких производа, челика, цемента и др.). Највише се 

користе у машинству, металургији, хемијској индустрији и производњи ватросталног 

посуђа и прибора (у индустријама гвожђа и  челика, обојених метала, цемента, стакла, 

керамике и хемијској индустрији за облагање пећи и њихових делова, димовода, 

котлова, рекуператора, горионика, односно за конструкције изложене хемијском, 

термичком и механичком дејству). У последње време, ватростални материјали налазе 

све већу примену код израде делова за рачунарску технику, аеротехнику, ракете, за 

лопатице турбина, у нуклеарном инжењерству и др. Могу се поделити на разне начине 

(на пример, према температури топљења, облику финалног производа и начину 

обликовања, хемијском саставу и сл.). 

Комисија сматра да у конкретном случају није потребно издвајати потенцијална 

посебна релевантна тржишта производа која би била уже дефинисана, имајући у виду 

да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији. 

Релевантно географско тржиште, у конкретном поступку, одређено је као 

тржиште Републике Србије, што је такође у складу са предлогом подносиоца пријаве. 
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5. Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 

пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, с 

обзиром на то да учесници у концентрацији нису присутни на релевантном тржишту у 

Србији. 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона, 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, 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, 106/2015 и 95/2018). 

 

            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                   
                                                                                       

Небојша Перић, с.р. 

 

 

 

 

 


