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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 6/0-02-504/2022-1 коју је дана 15. јуна 2022. године поднело привредно 

друштво Voestalpine Railway Systems GmbH, са седиштем на адреси Kerpelystrasse 199, А-

8700 Леобен, Аустрија, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић из адвокатске 

канцеларије Моравчевић, Војновић и партнери АОД, Булевар војводе Бојовића 6-8, 

Београд, дана 15. августа  2022. године, доноси следеће 

    

РЕШЕЊЕ 

 

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

стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Voestalpine Railway 

Systems GmbH, са седиштем на адреси Kerpelystrasse 199, А-8700 Леобен, Аустрија, 

матични број FN 126714 w, над привредним друштвом Plastwil sp. z о.о., са седиштем на 

адреси Wierzbowa 2, 64-850 Ujscie, Пољска, матични број 7642634997, куповином 50% 

акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Voestalpine Railway Systems GmbH, 

дана 29. јула 2022. године, уплатило износ од XXX динара 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 Voestalpine Railway Systems GmbH, са седиштем на адреси 

Kerpelystrasse 199, А-8700 Леобен, Аустрија, матични број FN 126714 w (даље у тексту: 

VARS или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у 

тексту: Комисија), 15. јуна 2022. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације (у 

даљем тексту: пријава) која је заведена под бројем 6/0-02-504/2022-1, као и допуну 

пријаве, дана 19. јула 2022. године. Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

 
Р е п уб л и к а  Срб и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-504/2022-6 

Датум: 15. август 2022. године 

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. 
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Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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. 

 

О поднетом захтеву за заштиту података на основу члана 45. Закона, Комисија је одлучила 

посебним закључком. 

 

Учесници у концентрацији 

 

VARS је члан Voestalpine групе, чије је матично друштво Voestalpine AG, са обимним 

међународним искуством у производњи скретница и опреме за сигнализацију, који 

управља са преко 40 производних постројења широм света. Како се наводи у пријави, ово 

друштво поседује опсежно знање у пројектовању и производњи скретница, колосечних 

веза два паралелна колосека, клизалица, укрсних скретница и трасирања за железнице, 

метрое и трамваје оптимизованог животног века, иновативних система за погон, детекцију 

и забрављивање, опреме за надзор возних средстава као и непокретне имовине. Низ 

сродних услуга употпуњује наведени портфолио производа друштва VARS. 

 

Voestalpine група је глобални добављач челика и технологије које комбинује и материјале 

и експертизу прераде. Група послује у више од 50 држава. Voestalpine AG је друштво које 

је листирано на Бечкој берзи од 1995. године. Са својим производима и системским 

решењима, она је партнер у аутомобилској и индустрији робе широке потрошње, као и у 

авио индустрији и индустрији нафте и гаса и бави се и железничким системима, алатним 

челиком и специјалним секцијама. 

 

Voelstapine група je подељена на четири сектора:  

 

1. Сектор за челик је стратешки партнер европских произвођача аутомобила и 

највећих добављача аутомобила а снабдева и индустрију робе широке потрошње и 

индустрију беле технике, као и машинску индустрију. Voestalpine група производи тешке 

плоче за сектор енергетике које се користе под екстремним условима у индустријама 

нафте и гаса, примера ради, за подводне цевоводе или у зонама вечитог снега и леда. Осим 

тога, овај сектор се бави и ливењем великих турбинских кућишта. 

 

2. Сектор за метале високих перформанси је глобални произвођач метала високих 

перформанси, који имају специјално развијена својства материјала у погледу високе 

отпорности на хабање, могућности полирања и чврстоће. Купци тих материјала су 

аутомобилска индустрија и индустрија робе широке потрошње у сегменту примена 

алатног челика, као и индустрија изградње електрана и индустрије нафте и гаса у сегменту 

специјалних компоненти. Овај сектор такође добавља производе добијене ковањем за авио 

индустрију и индустрију производње електричне енергије. 
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3. Сектор за производњу метала послује на глобалном железничком тржишту са 

својим ултра дугим отврднутим „HSH“ шинама дужине до 120 метара. Осим тога, овај 

сектор је и добављач изузетно развијених система скретница као и колосечних сензорских 

система за праћење за све железничке примене. Сектор послује и у сегменту посебно 

прерађених жица, за софистициране бешавне цеви за индустрије нафте и гаса широм света 

и производе широке потрошње високог квалитета добијених заваривањем, како се наводи 

у пријави. 

 

4. Сектор за обликовање метала представља центар компетенције за високо 

унапређене профиле, цеви и прецизне челичне траке, као и за компоненте готових система 

спремних за инсталацију израђених од пресованих, штанцованих и ваљаних делова. 

 

У Србији, Voestalpine група има једно регистровано друштво и једно представништво:  

 

1. Voestalpine д.о.о. Београд, са седиштем на адреси Владимира Поповића 

48/апартман 371, Београд, матични број 17153382 (даље у тексту: Voestalpine 

Србија). Voestalpine Србија је продајно друштво voestalpine групе, директна веза 

између купаца и производних друштава Voestalpine. Ово друштво снабдева купце у 

Србији различитим производима из различитих сектора Voestalpine друштава, 

 

2.  Voestalpine Bohler Welding CEE GmbH - Представништво Београд, 

представништво страног правног лица voestalpine Bohler Welding CEE GmbH, ca 

седиштем на адреси Страхињића Бана 13 - Атеље бр. 1, Београд, матични број 

29021546 (даље у тексту: Voestalpine представништво). Voestalpine представништво 

добавља решења за заваривање својим купцима у Србији. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Plastwil sp. z о.о., са седиштем на адреси Wierzbowa 2, 64-850 Ujscie, Пољска, 

матични број 7642634997 (даље у тексту: циљно друштво или Plastwil). Plastwil припада 

групи друштава која су под директном или индиректном контролом физичког лица 

Izabella Watkowska. Plastwil нема зависна друштва у Србији, и није пословало нити 

остварило приход у Србији у 2021. години. 

 

Plastwil послује од 1983. године у области система за причвршћивање шина и прераде 

пластике. У својој понуди, ово друштво има пластичне делове, калупе, услуге обраде 

метала, системе за причвршћивање шина и друге производе. 

 

У погледу шинских површина у Пољској и централној и источној Европи, Plastwil је 

инсталирао преко 120 милиона делова различитих детаља за шинске површине, као што су 

шински умеци, електроизолациони делови за причвршћивање, можданици, анкери, 

изолација итд. Системи за причвршћивање којима се шинске површине причвршћују на 

пренапрегнуте бетонске плоче, које производи Plastwil обухватају: SB отпорни систем за 

причвршћивање, SB W1 отпорни систем за причвршћивање, SB W3 отпорни систем за 

причвршћивање и W14 систем. 
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Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне трансакције, подносилац пријаве доставио је Комисији 

Уговор о заједничком улагању, на основу ког, према наводима у пријави, подносилац 

пријаве стиче 50% удела у циљном друштву од тренутног члана друштва Plastwil Holding 

(које је под контролом Izabellе Watkowskе) и појединачну контролу над овим друштвом. 

Након концентрације, 50% удела у циљном друштву ће бити у власништву друштва 

VARS, док ће преосталих 50% удела у циљном друштву бити у власништву друштва 

Plastwil Holding. У складу са Уговором о заједничком улагању, који предвиђа начин 

корпоративног управљања циљним друштвом, подносиоцу пријаве је омогућено да у 

потпуности врши појединачну контролу над циљним друштвом, [...].  

 

Испуњеност услова 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, Комисија је 

закључила 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. 

 

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 напомиње да због непостојања преклапања на тржишту у Србији, 

прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати отворена, али да за потребе оцене 

предложене трансакције релевантно тржиште производа може бити дефинисано као 

тржишта за производњу и продају система за 1) причвршћивање шина и 2) за прераду 

пластике, с обзиром на то да су ово опште активности циљног друштва. 

 

У пријави се истиче да је подносилац пријаве, на нивоу Voestalpine групе, у Србији 

директно присутан само преко друштва Voestalpine Србија и Voestalpine представништва, 

као и преко других друштава која су у Србији остварила приход, чији списак је дат у 

пријави, при чему ниједно од ових друштава није активно на предложеним релевантним 

тржиштима. Циљно друштво послује у области система за причвршћивање шина и 

прераде пластике, али не у Србији, већ у Пољској, где производи и продаје системе за 

причвршћивање шина и прерађује и продаје пластику. Системи за причвршћивање шина 
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су уређаји који се састоје од неколико компоненти које се користе за причвршћивање 

шина на праг или доњи строј колосека.  

 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и за потребе оцене ефеката 

предметне концентрације, и као релевантна тржишта производа је утврдила: 

1) тржиште производње и велепродаје система за причвршћивање шина и  

2) тржиште производње и велепродаје система за прераду пластике. 

 

Према мишљењу подносиоца пријаве, дефиниција релевантног географског тржишта, у 

случају ове трансакције, може остати отворена, с обзиром да учесници у концентрацији не 

послују на релевантном тржишту производа у Србији. Комисија није прихватила овај 

предлог, већ је као релевантно географско тржиште дефинисана територија Републике 

Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а према наводима у пријави, Комисија 

је констатовала да учесницу у концентрацији нису активни на релевантним тржиштима и 

да на овим тржиштима нема преклапања у пословању учесника у концентрацији.  

 

Комисија оцењује да концентрација неће нарушити конкуренцију на овим тржиштима и да 

неће имати ни негативне вертикалне ефекте, имајући у виду да вертикални односи између 

учесника у концентрацији не постоје у Србији. Подносилац пријаве снабдева Plastwil 

жичаним шипкама које се користе у поступку производње система за причвршћивање 

шина, и планирано је да Plastwil буде добављач система за причвршћивање за voestalpine 

постројења за скретнице по затварању трансакције, али те активности се неће реализовати 

у Србији. 

 

У складу са претходно наведеним, Комисија је утврдила да спровођењем предметне 

концентрације неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално 

посматрано, те 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 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.  
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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. 

 

 

 

 


