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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 6/0-02-489/2022-1, коју је дана 1. јуна 2022. године поднело 

привредно друштво LS Corp., са седиштем на адреси LS Yongsan Tower, 17-18. спрат, 

92 Hangang-daero, Yongsan-gu, Сeул, Рeпубликa Кoрejа, преко пуномоћника адвоката 

Стефана Савића из адвокатске канцеларије Karanović & Partners из Београда, Ресавска 

23, дана 7. јула 2022. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва LS Corp., са 

седиштем на адреси LS Yongsan Tower, 17-18. спрат, 92 Hangang-daero, Yongsan-gu, 

Сeул, Рeпубликa Кoрejа, регистарски број 116-81-19007, над привредним друштвом LS-

Nikko Copper Inc., са седиштем на адреси 148, Saban-ro, Onsan-eup, Ulju-gun, Ulsan, 

Рeпубликa Кoрeja, регистарски број 610-81-36565, куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац  пријаве, привредно друштво LS Corp., дана 13. 

јуна 2022. године, уплатио износ од XXX евра на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције, што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 

 

Привредно друштво LS Corp., са седиштем на адреси LS Yongsan Tower, 17-18. спрат, 

92 Hangang-daero, Yongsan-gu, Сeул, Рeпубликa Кoрejа, регистарски број 116-81-19007 

(даље у тексту: подносилац пријаве или LS Corp) поднело је дана 1. јуна 2022. године, 

преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-489/2022-

1 (даље у тексту: пријава), као и допуну пријаве 21. јуна 2022.године. Подносилац 

пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 

одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. 

 

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 
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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). 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, 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 

 

Друштво LS Corp се бави производњом и продајом кабловских система, као што су 

електрични каблови, материјали и енергетска опрема, и нуди производе за пренос 

електричне енергије и производе у сфери телекомуникација, укључујући каблове за 

напајање и каблове за телекомуникациону делатност, како се наводи у пријави. LS 

Corp се такође бави производњом бакра и других племенитих метала, попут злата, 

сребра и електролитичког бакра, као и увозом и извозом течног нафтног гаса у 

транспортне, стамбене и комерцијалне, индустријске и петрохемијске сврхе. 

 

У Републици Србији, подносилац има једно зависно друштво, Essex Furukawa Magnet 

Wire Balkan д.о.о. Зрењанин, са седиштем на адреси Индустријска зона Југоисток -

Ечка, Огњеслава Костовића бб, матични број 21330540, са регистрованом делатношћу: 

производња осталих електричних и електронских проводника и каблова. Ово друштво 

се бави производњом магнетних (округлих) жица. 

 

Подносилац пријаве је у Србији остварио приход од пословних активности компанија 

Essex Furukawa Magnet Wire Balkan, LS Cable&System и LS Electric.  

 

LS Cable & System сe бaви нaпрeдним кaблoвимa (нпр. пoдвoдни кaблoви, кaблoви 

вeoмa висoкoг нaпoнa итд.); индустриjским и тeлeкoмуникaциoним кaблoвимa; и 

индустриjским мaтeриjaлимa (тj. бaкaрнe шипкe, мaгнeтнe жицe). LS Electric сe бaви  

систeмимa зa прeнoс/дистрибуциjу eнeргиje; рeшeњимa зa пaмeтну aутoмaтизaциjу у 

индустриjи (нпр. инвeртoри, прoгрaмaбилнa лoгичкa кoнтрoлнa кoлa итд.); и пaмeтним 

eнeргeтским рeшeњимa (нпр. систeми зa склaдиштeњe eнeргиje, интeлигeнтнe мрeжe 

итд.). 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом LS-Nikko Copper Inc., са седиштем на адреси 148, Saban-ro, Onsan-eup, Ulju-

gun, Ulsan, Рeпубликa Кoрeja, регистарски број 610-81-36565 (у даљем тексту: циљно 

друштво или LS-Nikko Copper). Ово друштво се бави искоришћавањем ресурса 

обојених метала који се користе у високотехнолошким индустријама, као што су 

електроника, авијација, истраживање свемира и др. Ово друштво управља различитим 

пословним областима, укључујући топљење и обраду метала, рециклажу метала, 

развојем ресурса у иностранству и новим покретачима раста, како се наводи у пријави, 

а управља и рафинеријом Онсан, у Улсану, Јужна Кореја. 

 

Власници циљног друштва су тренутно подносилац пријаве и друштво Japan Korea 

Joint Smelting Co. Ltd.са седиштем на адреси 10-4, Toranomon 2–chome, Minato-ku, 
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Токијо, Јапан, који врше заједничку контролу над циљним друштвом. У Републици 

Србији, циљно друштво нема зависна друштва и није активно на тржишту Србије. 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Трансакција се тиче стицања појединачне контроле од стране подносиоца пријаве над 

циљним друштвом, и то променом из заједничке у појединачну контролу над циљним 

друштвом. Као правни основ концентрације, Комисији је достављен Уговор о 

купопродаји акција, закључен између учесника 19. маја 2022. године. Овим уговором, 

подносилац ће куповином акција од друштва Japan Korea Joint Smelting, стећи све 

преостале акције циљног друштва и појединачну контролу над овим друштвом.  

 

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. Закона, што је утврђено увидом у 

податке о приходима и у финансијске извештаје учесника у концентрацији. Из 

података о укупним годишњим приходима учесника у концентрацији оствареним на 

светском тржишту и на тржишту Републике Србије који су достављени Комисији, 

проистиче да су ови приходи виши од износа остварених укупних годишњих прихода 

из члана 61. став 1. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне 

концентрације. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. 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 за потребе оцене ефеката предметне концентрације, а 

имајући у виду да циљно друштво није присутно у Србији, релевантно тржиште 

производа може остати отворено. Међутим, имајући у виду активности циљног 

друштва, подносилац је предложио да се релевантно тржиште производа може 

одредити као тржиште производње и велепродаје производа од електролитичког бакра. 

 

У пријави се наводи да екстрeмнo чист бaкaр (чистoћe вeћe oд 99,95%), нaзвaн 

eлeктрoлитички бaкaр, мoжe сe дoбити eлeктрoлизoм. Висoкa чистoћa je пoтрeбнa jeр 

сe бaкaр вeћинoм кoристи зa прoизвoдњу eлeктричнe oпрeмe, a чaк и мaлe кoличинe 

нeчистoћa у бaкру мoгу oзбиљнo смaњити њeгoву спoсoбнoст дa прoвoди eлeктричну 

eнeргиjу. Чaк и 0,05% aрсeнa у бaкру, нa примeр, смaњићe њeгoву прoвoдљивoст зa 

15%. Eлeктричнe жицe стoгa мoрajу бити нaпрaвљeнe oд вeoмa чистoг бaкрa, пoсeбнo 

aкo сe eлeктричнa eнeргиja прeнoси нa вeликe удaљeнoсти прeкo висoкoнaпoнских 

дaлeкoвoдa. 
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Имајући у виду горе наведено, Комисија је дефинисала релевантно тржиште производа 

као тржиште производње и велепродаје производа од електролитичког бакра, без 

потребе за додатним сегментирањем овог тржишта у конкретном случају, а релевантно 

географско тржиште дефинисала је као територију Републике Србије, прихвативши на 

тај начин предлог подносиоца пријаве. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 

концентрација неће довести до спречавања, ограничавања или нарушавања 

конкуренције на релевантном тржишту, имајући у виду да нема преклапања између 

активности учесника у концентрацији у Србији и да циљно друштво није активно на 

овом тржишту. 

 

Комисија оцењује 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 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 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, c.p.        

       


