
 

 Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите. 

Република Србија 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

Број: 6/0-02-193/2017-5 

Датум: 03. март 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члaна 192. став 1. Закона о општем 

управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10) 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 6/0-02-193/2017-1, коју је дана 02. фебруара 2017. године поднело привредно друштво DTEK 

Renewables B.V сa седиштем на адреси Strawinskylaan 1531, Tower B, Level 15, 1077 XX 

Амстердам, Холандија, матични број 58729011, које заступа пуномоћник адвокат Игор Николић и 

остали адвокати из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, из Београда, ул. Булевар Михаила Пупина 

бр. 6, Београд, дана 03. марта 2017. године, доноси следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

стицањем непосредне контроле привредног друштва DTEK Renewables B.V сa седиштем на адреси 

Strawinskylaan 1531, Tower B, Level 15, 1077 XX Амстердам, Холандија, матични број 58729011, 

над друштвом Tryfanovka Energies LLC, са седиштем на адреси 156 Lenina St., насеље Velyka 

Oleksandrivka, Khersonska област, 74100 Украјина, матични број 37232157, куповинoм 100% удела 

у овом друштву. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, у целости извршио обавезу плаћања таксе за 

издавање овог решења дана 03. фебруара 2017. године, уплатом износа од 25.000,00 (словима: 

двадесетпетхиљада и 00/100) евра на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен 

код Народне банке Србије. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво DTEK Renewables B.V. сa седиштем на адреси Strawinskylaan 1531, Tower B, 

Level 15, 1077 XX Амстердам, Холандија, матични број 58729011 (у даљем тексту: подносилац 

пријаве), поднело је дана 02. фебруара 2017. године преко пуномоћника пријаву концентрације 

која је заведена под бројем 6/0-02-193/2017-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту по 

скраћеном поступку. 
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Након што је извршила 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). Такса за издавање акта уплаћена је у целости. 

 

Подносилац пријаве је 08. фебруара 2017. године, доставио Комисији и захтев за одређивање мере 

заштите података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-

193/2017-4, од 03. марта 2017. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве и непосредни стицалац контроле у овом предмету је зависно друштво 

стратешког холдинга DTEK B.V. Друштво DTEK B.V. је зависно друштво кипарског холдинга 

SCM (System Capital Management) Holdings Limited, које je у 100% власништву SCM групе. SCM 

група је крајњи власник и следећих друштава: SCM из Украјине, SCM Limited из Кипра, SCM 

Advisors UK из Велике Британије. SCM група  послује у оквиру пет основних сектора: рударство и 

метали, производња и дистрибуција енергије, финансије (банкарство и осигурање), некретнине и 

телекомуникације. Поред тога, SCM група поседује и управља средствима у другом секторима, 

који  обухватају: медије, ископавање глине, трговину нафтним дериватима, малопродају, рударску 

опрему, бензинске пумпе за точење горива, хотеле, трговину лекова, пољопривреду, фудбал и 

транспорт. Поред подносиоца пријаве, у оквиру стратешког холдинга DTEK B.V. налазе се још  

два оперативна холдинга: DTEK Energy B.V. и DTEK Oil&Gas B.V. Главна делатност оперативног 

холдинга DTEK Renewables B.V. везана је за развој пројеката који се односе на обновљиве изворе 

енергије. У саставу подносиоца пријаве налази се и друштво Wind Power LLC са седиштем на 

адреси Лава Толстоја бр. 57, 01032 Кијев, матични број 36168821. Овај холдинг поседује једну 

електрану која користи енергију ветра, док су две електране у процесу изградње. Активности 

вертикално интегрисано холдинга DTEK Energy B.V. обухватају производњу угља, производњу 

електричне енергије, као и пренос и испоруку електричне енергије. Подносилац пријаве је 

доставио и списак друштава које су под контролом овог холдинга. Основна делатност оперативног 

холдинга DTEK Oil&Gas B.V. јесте производња гаса [...]. Поред тога, овај холдинг се бави и 

истраживањем налазишта природног гаса. 

 

Сва зависна друштва која су под контролом SCM групе се, у смислу члана 5. Закона, третирају као 

један учесник на тржишту. Крајњи власник SCM групе је господин Ринат Леонидович Ахметов.  

 

У Републици Србији, SCM група, којој припада и подносилац пријаве, је присутна преко друштва 

Metinvest SMC d.o.o. Beograd - у ликвидацији, са седиштем у Београду, на адреси Владимира 

Поповића 6. Друштво је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 

20374683, а претежна делатност је трговина на велико металима и металним рудама (шифра 

делатности: 4672). Једини члан овог друштва је друштво Metinvest International SA из Швајцарске, 

матични број CHE-108.591.775. На основу навода из пријаве, [...]. 

 

Привредно друштво Tryfanovka Energies LLC (у даљем тексту: циљно друштво) је под контролом 

француске компаније JSC Beten Ingenierie (Beten Ingeniere SAS), са седиштем на адреси 79 Bruyère 

Ave., 94400, Vitry-sur-Seine, Француска, матични број 405 146 416. Циљно друштво је део 

међународне групе друштава која претежно послује у Француској, Казахстану, Швајцарској и 

Украјини. Циљно друштво je пројектно друштво, које је основано у сврхе развоја пројеката у 

сектору соларне енергије у Украјини. Циљно друштво је основано 06. децембра 2010. године, и 
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узима у закуп земљиште на територији општине Tryfanovka, регион Velyka Oleksandrivka, 

Khersonska област, Украјина. Циљно друштво послује искључиво као пројектно друштво и није 

активно ни на једном тржишту производње и/или дистрибуције електричне енргије у Украјини. 

Оно послује као купац развојне документације за изградњу соларне електране.  Циљно друштво 

нема зависних друштава у Републици Србији, нити је до сада остварило било какав приход на 

овом тржишту. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављено Писмо о намерама од 23. јануара 2017. године, у 

коме је предложено стицање контроле над друштвом са ограниченом одговорношћу Tryfanovka 

Energies LLC од стране  DTEK Renewables B.V..  

 

Садржину Писма о намерама чини обострано исказана воља учесника у концентрацији за 

куповину/продају 100% удела у циљном друштву, тако што ће [...]. Након спровођења уговора о 

купопродаји, који ће бити накнадно закључен, друштво DTEK Renewables B.V. ће стећи 

непосредну контролу, а SCM група посредну контролу над друштвом Tryfanovka Energies LLC.  

 

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 

концентрације. Треба напоменути да се као релевантна календарска година, сматра 2015. година, 

услед чињенице да је рок за подношење завршног рачуна, па самим тим и финансијских извештаја 

за пословну 2016. годину, 28. фебруар 2017. године. Из података достављених Комисији о 

укупним годишњим приходима подносиоца пријаве оствареном на светском тржишту и тржишту 

Републике Србије у 2015. години, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних 

годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве 

предметне концентрације Комисији.  

 

Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 2. Закона. 

 

Пријава је поднета у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 05/2016). 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о критеријумима за 

одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 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 није неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште 

производа, јер без обзира на прихваћену дефиницију, предложена трансакција неће имати 
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негативног утицаја на конкуренцију на српском тржишту, с обзиром да циљно друштво није 

присутно у Србији. Међутим, у циљу достављања потпуних информација, како је наведено у 

пријави, релевантно тржиште производа може бити дефинисано као тржиште производње и 

велепродаје електричне енергије. Тржиште електричне енергије се разликује од тржишта гаса и 

тржишта осталих извора енергије. Тржиште електричне енергије може се додатно сегментирати на 

четири различита тржишта:  

 

1. тржиште производње и/или велепродаје електричне енергије из електрана; 

2. тржиште преноса, односно транспорта електричне енергије преко мреже високог напона; 

3. тржиште дистрибуције, односно транспорт електричне енергије преко мреже ниског  напона, и 

4. тржиште малопродаје, односно продаје електричне енергије крајњим потрошачима. 

 

Европска комисија је у својим одлукама, (на пример: предмет M.5978–GDF Suez/International 

Power и предмет M.7850 -EDF / CGN / NNB Group of companies), тржиште производње и 

велепродаје дефинисала као јединствено релевантно тржиште. 

 

За потребе предметне концентрације, Комисија је у овом случају прихватила наведени предлог 

подносиоца пријаве. Имајући у виду да ће циљно друштво бити коришћено као пројектно друштво 

за изградњу соларне електране која ће да производи и врши велепродају електричне енергије, 

релевантно тржиште производа је дефинисано као тржиште  производње и велепродаје електричне 

енергије. 

 

У погледу релевантног географског тржишта, подносилац пријаве је предложио да се овај аспект 

релевантног тржишта одреди на начин да обухвата целокупну територију Републике Србије. За 

оцену предметне концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као 

територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона, имајући у виду 

да је секторски регулаторни оквир одређен на националном нивоу. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је констатовала 

да циљно друштво, као ни зависна друштва компаније JSC Beten Ingenierie (Beten Ingeniere SAS), 

до спровођења предметне концентрације нису била присутна на дефинисаном релевантном 

тржишта производа на територији Републике Србије. У Републици Србији, SCM група је 

претежно присутна на тржишту [...]. У пријави је наведено да учесници у концентрацији нису 

присутни на тржишту производње и велепродаје електричне енергије у Републици Србији, те зато 

не поседују прецизне информације о величини тржишта, тржишним уделима и конкурентима 

 

На основу напред наведеног, као и других навода у пријави, закључено је да реализација 

предметне концентрације неће изазвати негативне последице на дефинисаном релевантном 

тржишту. Реализацијом предметне концентрације неће доћи до хоризонталних преклапања на 

тржишту Републике Србије, односно тржишна структура на дефинисаном релевантном тржишту 

остаће непромењена.  

 

Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19. 

Закона. Из тог разлога, одлучено је као у ставу првом изреке овог решења.  
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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. 
 

Поука о правном средству 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана достављања 

решења. 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Др Милоје Обрадовић 


