
 

 
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 6/0-02-722/2020-1, коју је дана 23. новембра 2020. године 
поднело привредно друштво ТОВ "ЛЕМТРАНС", са седиштем на адреси Вулиця 
Антоновича, будинок 46-46А, 03150 Кијев, Украјина, преко пуномоћника адвоката 
Зорице Д. Стевановић, Београдска 14, Београд, дана 8. децембра 2020. 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 ТОВ 

"ЛЕМТРАНС", са седиштем на адреси Вулиця Антоновича, будинок 46-46А, 03150 

Кијев, Украјина, матични број 30600592, над привредним друштвом ТОВ "ЛЕВАДА 

КАРГО", са седиштем на адреси Вулиця Саксаганського, будинок 119, 01032 Кијев, 

Украјина, матични број 38464969, и његовим зависним друштвима ТОВ 

"КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ФАСТІВ", са седиштем на адреси Вулиця 
Поліграфічна, будинок 7, Фастів, Украјина, матични број 43680813, и ТОВ "МДП", са 
седиштем на адреси Вулиця Колійова, будинок 15, село Мостиська Другі, Украјина, 
матични број 43487506, куповином удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 24. новембра 2020. године уплатио 

износ од XXX евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара 
прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

Обр а з л ожењ е  
 

Привредно друштво ТОВ "ЛЕМТРАНС", са седиштем на адреси Вулиця Антоновича, 
будинок 46-46А, 03150 Кијев, Украјина, матични број 30600592 (даље у тексту: 

LEMTRANS или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције 
(даље у тексту: Комисија), 23. новембра 2020. године, преко пуномоћника адвоката 
Зорице Д. Стевановић, Београдска 14, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-

722/2020-1. Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри концентрацију у 

скраћеном поступку. 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-722/2020-5 

Датум: 8. децембар 2020. године 
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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 
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. 

 

Учесници у концентрацији  

Подносилац пријаве представља матично друштво групе транспортних предузећа 
регистрованих и претежно активних на територији Украјине (у даљем тексту: 

LEMTRANS група). Основна делатност LEMTRANS групе је пружање услуга 
шпедиције железницом које укључују: обезбеђивање сопственог (изнајмљеног) возног 
парка за утовар, организацију и праћење железничког превоза терета, плаћање 
релевантних тарифа и накнада, услуге обезбеђења, услуге декларације за терет у 

транзиту преко Украјине, осигурање терета транспортованог у вагонима на територији 

Украјине и информативне услуге у вези са шпедицијом. LEMTRANS група је активна у 

пружању услуга шпедиције претежно следећих врста терета: угаљ, флукс, црни метали, 

кокс, грађевински материјали, индустријске сировине, ватростални материјали, 

грануле шљаке итд. Поред наведеног, друштва која припадају LEMTRANS групи су 

активна и у пружању услуга изнајмљивања и поправке возног парка, у производњи и 

продаји производа железничке надоградње, као и у пружању услуга лизинга и 

транзитне шпедиције железницом.    

 

LEMTRANS група друштава послује у оквиру украјинске финансијске и индустријске 
SCM групе друштава, која је под крајњом контролом матичног друштва „SCM Holdings 

Limited“, са седиштем на адреси 28 Oktovriou, 377 Soboh House, 1st floor Neapoli, 

Лимасол, Кипар, регистрациони број 222759 (у даљем тексту: SCM). Ова група 
друштава 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. 

Сва друштва која су под контролом друштва SCM се, у смислу члана 5. Закона, 
сматрају једним учесником на тржишту. 

Група друштава којом управља друштво SCM у Републици Србији нема регистрована 
зависна друштва, а на тржишту Републике Србије је, према наводима у пријави, у 2019. 

години приходе остваривала претежно продајом производа од челика, и у знатно мањој 
мери пружањем телекомуникационих услуга. 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над привредним 

друштвом ТОВ "ЛЕВАДА КАРГО", са седиштем на адреси Вулиця Саксаганського, 

будинок 119, 01032 Кијев, Украјина, матични број 38464969, као и над његовим 

зависним друштвима ТОВ "КОНТЕЙНЕРНИЙ ТЕРМІНАЛ ФАСТІВ", са седиштем на 
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адреси Вулиця Поліграфічна, будинок 7, Фастів, Украјина, матични број 43680813, и 

ТОВ "МДП", са седиштем на адреси Вулиця Колійова, будинок 15, село Мостиська 
Другі, Украјина, матични број 43487506 (у даљем тексту: ЛЕВАДА, ФАСТІВ и МДП 

или заједно „циљна друштва“). 

Основна делатност друштва ЛЕВАДА је шпедитерска логистика контејнерског превоза 
на возилима у власништву или у најму, а њене активности обухватају услуге 
шпедиције за превоз робе железницом у возилима или контејнерима у власништву или 

у најму, услуге шпедиције за испоруку робе у поморским бродским контејнерима до 

морских лука, уз даљу отпрему морем (контејнерима и возилима који нису у 

сопственом  власништву), као и шпедитерске услуге за превоз робе у Европу (у 

Пољску, Балтичке земље, Белорусију и Грузију). Друштво ЛЕВАДА се тренутно 

налази под контролом и у потпуном власништву [...]. 

 

Друштво ФАСТІВ је основано 2020. године и још увек није оперативно, а његове 
планиране активности се, према наводима у пријави, односе на претовар контејнера са 
железничких возила на возила друмског саобраћаја. Наиме, ово друштво планира 
изградњу контејнерског терминала на територији Украјине на ком ће се вршити 

операције претовара контејнера са железничких кола на превозна средства друмског 
транспорта и обрнуто ради њиховог даљег превоза до клијента, као и пружање услуга 
складиштења контејнера. Очекује се да терминал друштва ФАСТІВ буде пуштен у рад 

у 2022. години. Друштво ФАСТІВ [...].    

 

Друштво МДП је такође основано 2020. године и још увек није оперативно. Пословни 

планови у вези са овим друштвом су у вези са изградњом контејнерског терминала у 

Украјини на ком ће се вршити претовар расутих терета и контејнера са колосека „1520“ 

на колосек „1435“ и обрнуто. Очекује се да терминал друштва МДП буде пуштен у рад 

у 2023. години. [...]. 

 

Према наводима у пријави, циљна друштва немају регистрована зависна друштва у 

Републици Србији, нити на било који начин остварују приходе на тржишту Републике 
Србије. 

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављено Писмо о 

намерама, које су 11. новембра 2020. године потписали подносилац пријаве, циљна 
друштва и физичка лица [...]. 
 

У складу са наведеним Писмом о намерама, спровођење предметне концентрације је 
планирано [...]. Након спровођења предметне концентрације, циљна друштва ће бити у 

већинском власништву и под контролом подносиоца пријаве. 
 

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 
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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 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 сматра да у конкретном случају дефиниција релевантног тржишта 
производа може остати отворена, с обзиром на то да циљна друштва нису активна у 

Републици Србији нити постоји преклапање активности учесника на тржишту 

Републике Србије. 

Група друштава којој припада подносилац пријаве је у Републици Србији претежно 

активна у продаји производа од челика и у мањој мери пружањем телекомуникационих 

услуга. 

Друштво ЛЕВАДА је активно у области пружања услуга превоза терета контејнерима 
укључујући повезане шпедитерске услуге. Имовина овог друштва обухвата возни парк 

сопствених специјалних вагона са две осовине, цистерне различитих запремина за 
превоз расутих терета, контејнере за расути терет за превоз расутог и палетизованог 
терета, а канцеларије поседује у Кијеву и Одеси. Услуге које пружа друштво ЛЕВАДА 

обухватају железнички контејнерски превоз, транспорт контејнера, друмски транспорт,  
прослеђивање порта, превоз терета у сопственим контејнерима,  као и повезане 
шпедитерске и логистичке услуге (царињење, услуге привременог складиштења у 

царинским складиштима). 
 

Друштва ФАСТІВ и МДП су основана 2020. године и тренутно нису оперативна, при 

чему су пословни планови друштва ФАСТІВ у вези са пружањем услуга претовара 
контејнера са шинских возила на возила друмског саобраћаја на територији Украјине, а 
друштва МДП у вези са пружањем услуга руковања расутим теретима, складиштења и 

претовара контејнера такође на територији Украјине. 
 

Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа 
роба/услуга, а нарочито активности циљних друштава, Комисија је за потребе оцене 
ефеката предметне концентрације, релевантно тржиште производа дефинисала као 

тржиште пружања услуга контејнерског превоза терета, укључујући повезане 
шпедитерске услуге. 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. 

 

Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са 
чланом 2. Закона. 
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Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 
је, на основу доступних података и података које 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 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.  

 

 


