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Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 

податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону    који Комисија сматра одговарајућим 

начином заштите, а изостављени подаци ознаком XXX 

 

 

 

 

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 6/0-02-447/2021-1, коју је дана 19. маја 2021. године поднело 

привредно друштво Metinvest B.V., са седиштем на адреси Gustav Mahlerplein 74 B, 

1082MA, Амстердам, Холандија, преко пуномоћника адвоката Зорице Д. Стевановић, 

Београдска бр. 14,  Београд, дана 10. јуна 2021. године доноси следеће    

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Metinvest B.V., са 

седиштем на адреси Gustav Mahlerplein 74 B, 1082MA, Амстердам, Холандија, матични 

број 24321697, над делом привредног друштва PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY 

„DNEPROVSKY IRON & STEEL INTEGRATED WORKS“, са седиштем на адреси 18B 

Soborna улица, 51925 Kamianske, Дљепропетровска област, Украјина, матични број 

05393043, који може представљати самосталну пословну целину. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, Metinvest B.V. уплатио износ од  ХХХ (ХХХ)   

евра, дана 20. маја 2021. године, на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

представља прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво Metinvest B.V., са седиштем на адреси Gustav Mahlerplein 74 B, 

1082MA, Амстердам, Холандија, матични број 24321697 (у даљем тексту: Metinvest или 

подносилац пријаве) поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: 

Комисија), 19. маја 2021. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације.  

 

  
Р е п уб л и к а  Срб и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-447/2021-4 

Датум: 10. јун 2021. године 
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Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је 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). Доказ о извршеној уплати, 

којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је 

утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета. 

 

На основу члана 45. Закона, 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.   

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве је холдинг компанија и матично друштво Metinvest Grupе, 

међународно вертикално интегрисане групе друштава, активан у области рударства и 

метала, са седиштем у Холандији. Metinvest Grupa je активна у свим фазама производње и 

трговине челиком, од ископавања руде гвожђа и угља за коксовање, производње флукса и 

кокса, до производње полупроизвода и готових производа од челика са рударском и 

металуршком имовином у Европи (Украјина, Италија, Велика Британија, Швајцарска, 

Руска Федерација и Бугарска) и Сједињеним Америчким Државама. 

 

Metinvest Grupa нема зависних друштава у Републици Србији, али у Републици Србији 

остварује приход од продаје производа руде гвожђа и готових пљоснатих производа од 

угљеничних челика, као што су концентрат руде гвожђа, панели, форме и шипке, 

агломерати руде гвожђа, брикети руде гвожђа, као и топловаљани пљоснати производи од 

угљеничног челика, кварто лимови, хладно ваљаних пљоснати производи од угљеничног 

челика и пресвучени пљоснати производи од угљеничног челика. 

 

Metinvest Grupа основана је 2006. године од стране SCM (System Capital Management) 

Limited, друштва основаног у складу са законима Кипра, матични број 1375516 (у даљем 

тексту SCM), како би се обезбедило стратешко управљање у пет главних области: 

рударство и метали, енергетика и дистрибуција, финансије - банкарство и осигурање, 

непокретности и телекомуникације ( у даљем тексту: SCM Grupa). Поред тога, SCM Grupa 

поседује и управља имовином у другим секторима, укључујући медије, ископавање глине, 

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

хотеле, пољопривреду, фудбал и транспорт.  

 

Предложеном трансакцијом Metinvest стиче индиректну контролу над имовином у облику 

издвојеног имовинског комплекса, који формира самосталну пословну целину (даље у 

тексту: циљни погон или имовина), који колективно подржава производњу и продају 

металних производа подносиоца пријаве, а која је у власништву друштва PUBLIC JOINT-

STOCK COMPANY „DNEPROVSKY IRON & STEEL UNTEGRATED WORKS“, са 

седиштем на адреси: 18B Soborna улица, 51925 Kamianske, Дљепропетровска област, 

Украјина матични број 05393043 (даље у тексту: PJSC „DMK“). 
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Имовина која се купује чини издвојени имовински комплекс PJSC „DMK“, једног од 

украјинских произвођача метала са пуним метарлуршким циклусом и специјализованог за 

производњу жичаних шипки, челичних гредица, шипки (арматуре и осталих шипки), 

лаких и средњим ваљаних делова опште намене, малих и средњих куплица за дробљење, 

грубе и полуготове осовине за железнички саобраћај и ливено гвожђе.  

 

Циљни погон у Украјини има пуни металуршки циклус: постројења за синтеровање, 

високу пећ, производњу челика и ваљаоницу, као и за поправке и одржавање, снабдевање 

електричном енергијом, транспорт и помоћне јединице. Циљни погон производи 

производе у складу са међународним стандардима, укључујући европске и националне 

стандарде. Он управља следећим главним погонима: погоном за ситеровање, погоном 

високе пећи, погоном за производњу челика (конвертер) и ваљаоницом, која укључује 

ваљаонице за дуге производе, осовине, цеви, шине и конструкције и структуралну 

ваљаоницу у одељењу металних трака. 

 

Поред тога, PJSC „DMK“ је на листи предузећа од стратешког значаја за економију и 

безбедност Украјине. Ово привредно друштво нема повезаних лица, огранке или 

представништва, нити је део неке холдинг компаније или концерна. 

 

PJSC „DMK“ нема правна лица, нити повезана лица у Републици Србији и не остварује 

приход у Републици Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији je достављено Писмо о исказивању 

намера у вези са потенцијалним стицањем дела привредног друштва PJSC „DMK“, 

потписано 26. априла 2021. године. [...] 

 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

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

укупних прихода које су учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије у 2020. години, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве 

имао обавезу да пријави 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 поднета у складу са чланом 63. став 2. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

  

Релевантно тржиште производа 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 
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понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који се 

битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама. 

 

Будући да циљни погон нема, нити је имао присуство у Србији, иако је његовe жичане 

шипке подносилац пријаве извозио из Украјине у Републику Србију током 2020. године, 

једино тржиште за које подносилац пријаве сматра да је релевантно тржиште производа 

јесте тржиште продаје жичаних шипки. Истовремено, циљни погон активан је углавном на 

тржишту Украјине где, сем жичаних шипки производи и продаје и челичне гредице, 

арматуре и остале шипке, лаке и средње ваљане делове опште намене (користе се у 

металним конструкцијама, машиноградњи, за производњу млинова, стругова, 

железничких вагона, рударске, металуршке, пољопривредне опреме, као и бродоградњи), 

мале и средње куглице за млевење, грубе и полуготове основине за железнички саобраћај 

и ливено гвожђе. 

 

У складу са претходном праксом, а полазећи од стварних активности подносиоца пријаве 

и циљне имовине, Комисија је, за потребе оцене предметне концентрације, као релевантна 

тржишта производа одредила следећа тржишта, прихвативши делимично предлог 

подносиоца пријаве:  

 

1. тржиште производње и велепродаје жичаних шипки;  

2. тржиште производње и велепродаје челичних гредица; 

3. тржиште производње и велепродаје арматура и осталих шипки; 

4. тржиште производње и велепродаје ваљаних делова опште намене: 

5. тржиште производње и велепродаје куглица за млевење; 

6. тржиште производње и велепродаје грубих и полуготових осовина за    

железнички саобраћај;  

7. тржиште производње и велепродаје ливеног гвожђа. 

 

Жичана шипка је ваљани производ кружног пресека пречника 5,5–14 мм, који се 

испоручује на калемовима или у намотајима. Користи се за израду металних предмета или 

као део амбалаже за превелики терет. У примени паковања, жичане шипке могу се 

заменити жицама и тракама од челика, обојених метала и њихових легура или другим 

предметима. То, између осталог, даје разлог да се жичане шипке сматрају елеметном 

ширег робног тржишта. Међутим, како Metinvest група не производи жичане шипке, 

процена подносиоца пријаве је да предложена концентрација не утиче на релевантно 

тржиште.  

 

Челичне гредице су међупроизвод производње челика која обично има квадратни или 

кружни пресек. Користи се за израду дуго ваљаних производа и бешавних цеви. 

Генерално, постојеће производне технологије не користе ниједан други полупроизвод у 

производњи дуго ваљаних производа и бешавних цеви. У одређеним случајевима, челиче 

гредице могу се заменити плочама које су обрађене тако да постигну облик попречног 

пресека сличан облику челичне гредице, али генерално плоче служе као полупроизвод за 

другу групу ваљаних производа, односно за равно ваљане производе. 
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Шипке (арматуре и остале шипке) су дуги производи са равним обликом пресека који се 

испоручују исечени по одређеној дужини или насумичних дужина. Шипке долазе у 

различитим врстама, као што су арматуре, округле шипке, квадратне шипке, шестоугаоне 

шипке и траке. Сличне су у погледу физичких својстава, али имају различите облике 

пресека. Користе се у грађевинарству, посебно за ојачавање бетонских конструкција. У 

грађевинским применама, традиционалне челичне шипке моу се заменити шипкама од 

фибергласа или других материјала.  

 

Лаки и средњи делови опште намене су дуги производи сложених пресека. Лаки и средњи 

ваљани делови опште намене долазе у различитим варијантама, укључујући угаоне комаде 

100x100мм, канале број 5 до 12, прирубничке греде број 8 до 12, и друге врсте делова 

опште намене производенеих коришћењем лаке секције, средње секције, лако средње 

секције, комбиноване и друге, сличне ваљаонице за топло ваљање. Ови производи се 

користе у металним контрукцијама, машиноградњи (делови и тело надземне и подземне 

опреме, млинови и стругови, железнички вагони, рударска и металуршка опрема, 

пољопривредна опрема) и бродоградња.  

 

Мале и средње куглице за млевење су ваљани произовди од челика у облику кугле до 80 

мм у пречнику. Углавном се користе у рударству и индустрији цемента за дробљење руда 

гвожђа и обојених метала, клинкера и остало. Алтернативе укључују куглице за млевење 

од ливеног гвожђа или керамике, ваљке, ваљке за дробљење и шипке.  

 

Грубе и полуготове осовине за железнички саобраћај су греде са кружним пресеком за 

израду готових осовина за причвршћивање гарнитура точкова на шинске вагоне, 

локомотиве, дизел возове и остали железнички траспорт. Не могу се заменити било којим 

другим полупроизводом од челика. 

 

Ливено гвожђе је легура гвожђа, угљеника и других елемената који садрже више од 2,14 % 

угљеника. Ливено гвожђе је проивзод примарне прераде у индустрији челика. На тржишту 

ливено гвожђе има две робне форме – сирово гвожђе и старо гвожђе – који су заменљиви 

као материјали за пуњење који се користе у производњи течног одливка и ливеног гвожђа 

и који се због тога сматрају једним производом. Ливено гвожђе се углавном користи као 

сировина у производњи челика у челичанама. Такође, у релативно малим количинама 

користи се у машинству (производња различитих делова и структурних елемената), као и 

за производњу водоводне опреме, предмета за домаћинство и украсног ливења. Отпади 

челика и неки други материјали који садрже гвожђе могу послужити као замена ливеног 

гвожђа у материјалима за пуњење за производњу течног челика. Обим замене зависи од 

начина производње течног челика.  

 

Подносилац пријаве процењује да предложена трансакција неће имати утицаја на 

конкуренцију у Републици Србији, пре свега из разлога што циљни погон није активан у 

Републици Србији, те спровођење предметне концентрације неће довести до 

хоризонталног преклапања, нити до негативних вертикалних ефеката на дефинисаном 

релевантном тржишту производа у Републици Србији, са чиме је Комисија сагласна. 
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Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно тржиште географски 

дефинисала као тржиште Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. 

Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Циљна имовина је активна на релевантним тржиштима производа у Украјини и не послује 

на територији Србије, па самим тим спровођење предметне концентрације неће довести до 

хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на дефинисаним 

релевантним тржиштима производа у Републици Србији. 

 

Самим тим, концентрација неће имати негативних ефеката на конкуренцију у Србији, јер 

не постоје преклапања активности учесника у концентрацији у Србији, како 

хоризонталних тако и вертикалних. Дакле, трансакција нeћe имати негативан утицај на 

конкуренцију, нити на структуру релевантних тржишта у Србији. 

 

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

смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa 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 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 бр. 9, у року од 30 дана од 

дана достављања 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. 

 


