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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 6/0-02-668/2022-1, коју је дана 3. октобра 2022. године 

поднело привредно друштво Limited Liability Company „SCM Finance“, са седиштем на 

адреси Bohdana Khmelnytskogo 19/21, Кијев, Украјина, преко пуномоћника адвоката 

Зорице Д. Стевановић, Београдска 14, Београд, дана 19. октобра 2022. године, доноси 

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Limited 

Liability Company „SCM Finance“, са седиштем на адреси Bohdana Khmelnytskogo 

19/21, Кијев, Украјина, матични број 33340407, над привредним друштвом Limited 

Liability Company „Valuetek“, са седиштем на адреси Spaska 5, Кијев, Украјина, 

матични број 44801579, куповином 100% удела.  

  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, Limited Liability Company „SCM Finance“, 

уплатио износ од ХХХ, дана 6. октобра 2022. године на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 
Образложење 

 

Привредно друштво Limited Liability Company „SCM Finance“, са седиштем на адреси 

Bohdana Khmelnytskogo 19/21, Кијев, Украјина, матични број 33340407 (у даљем 

тексту: SCM Finance или подносилац пријаве), поднело је дана 3. октобра 2022. године, 

преко пуномоћника адвоката, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-

668/2022-1. Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном 

поступку. Допуна пријаве је достављена 7. октобра 2022. године.  

 

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, даље у тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о 
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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 

 

Подносилац пријаве је компанија која је пословала на украјинском финансијском 

тржишту и која је пружала услуге великим, малим и средњим привредним друштвима. 

Тренутно не обавља никакву значајну активност, како се наводи у пријави.  

 

Подносилац пријаве припада украјинској финансијској и индустријској SCM групи 

друштава. SCM група 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, у смислу члана 5. Закона, сматрају 

се 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 2021. 

години приходе остваривала претежно продајом производа од руде гвожђа и од 

угљеничног равног челика. Група подносиоца пријаве није остваривала приходе на 

предложеном релевантном тржишту. 

 

Предметном трансакцијом обухваћено је друштво Limited Liability Company 

„Valuetek“, са седиштем на адреси Spaska 5, Кијев, Украјина, матични број 44801579 (у 

даљем текту: Valuetek или Циљно друштво). Циљно друштво је нова компанија, 

основана пре неколико месеци а које се у својој основној делатности фокусира на 

компјутерско програмирање финансијских апликација. Главни производи Valuetek-а су 

производи за банке и fintech (финансијске технологије) – апликације које пружају 

банкарске и финансијске услуге преко којих клијенти могу даљински да врше плаћања 

и плаћања за услуге, трансфере средстава, уплате депозита, наручују дебитне и 

кредитне картице и слично. Главне услуге које Циљно друштво пружа за клијенте су 

развој и техничка подршка финансијских апликација које пружају банкарске услуге.  

 

Према наводима у пријави, Циљно друштво не поседује зависна регистрована друштва 

у Републици Србији, нити је на било који други начин активно на тржишту Републике 

Србије. 
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Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављено Писмо о 

намерама, потписано 28. септембра 2022. године између подносиоца пријаве, у 

својству купца и физичког лица власника Циљног друштва, у својству продавца. У 

складу са наведеним актом, подносилац пријаве намерава да куповином стекне 100% 

удела у Циљном друштву. 

 

Након спровођења предметне трансакције, Циљно друштво ће бити у потпуном 

власништву и под појединачном контролом подносиоца пријаве. 

 

Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  

 

Учесници у концентрацији имају обавезу пријаве концентрације у смислу члана 61. 

Закона, што је утврђено увидом у њихове податке о приходима и у достављене 

финансијске извештаје. Из података достављених Комисији о укупним годишњим 

приходима учесника у концентрацији остварених у свету и у Републици Србији у 2021. 

години, проистиче да су ови приходи виши од прописаних износа остварених укупних 

годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве 

предметне концентрације Комисији.  

 

Пријава је поднета у складу са чл. 63. ст. 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.  

 

Имајући у виду да Циљно друштво није активно на тржишту Републике Србије, 

подносилац пријаве сматра да у конкретном случају није неопходно прецизно 

дефинисати релевантно тржиште. Ипак, за потребе предметне пријаве подносилац 

пријаве је предложио да се релевантно тржиште производа у предложеној трансакцији 

дефинише као тржиште IT услуга у Украјини.  

 

Полазећи од својстава, намене односно од делатности учесника концентрације, 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно тржиште производа 

за потребе оцене ефеката предметне концентрације дефинисала као тржиште пружања 

IT услуга. Даља сегментација релевантног тржишта није неопходна имајући у виду да 

концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији.  
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У складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона, за потребе оцене предметне 

концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште у складу са својом 

надлежношћу дефинисала као територију Републике Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације Комисија је констатовала да учесници у 

концентрацији нису присутни на дефинисаном релевантном тржишту. На основу 

наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће 

довести до хоризонталних преклапања активности учесника у концентрацији нити ће 

проузроковати негативне вертикалне ефекте на релевантном тржишту.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила 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, с.р. 

 

 

 

 

 


