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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

           одговарајућим начином заштите 

 

 

 

 

                                     

 

 

   

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 

6/0-02-215/2018-1, коју је дана 20. фебруара 2018. године  поднело привредно друштво 

Neregelia Trading Limited, сa седиштем на адреси Grivi Digeni Panayides Building, други спрат, 

канцеларија број 3, 3030, Limassol, Кипар, матични број HE 95511, преко пуномоћника, 

адвоката Драгана Гајина из адвокатске канцеларије Doklestić & Partneri, Булевар ослобођења 

203, Београд, дана 01. марта 2018. године, доноси следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

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

стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва Neregelia Trading 

Limited, сa седиштем на адреси Grivi Digeni Panayides Building, други спрат, канцеларија број 

3, 3030, Limassol, Кипар, матични број HE 95511, над привредним друштвом Nelo Energy 

d.о.о. Добановци, са седиштем на адреси Маршала Тита 206, Добановци, Република Србија, 

матични број 20653787, до чега долази стицањем 50% удела и променом заједничке у 

појединачну контролу. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Neregelia Trading Limited, 

сa седиштем на адреси Grivi Digeni Panayides Building, Limassol, други спрат, канцеларија број 

3, 3030, Кипар, матични број HE 95511, дана 23. фебруара 2018. године уплатио износ од 

2.950.320,00 (двамилионадеветстопедесeтхиљадатристадвадесeт) динара на рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Neregelia Trading Limited, сa седиштем на адреси Grivi Digeni Panayides 

Building, Limassol, други спрат, канцеларија број 3, 3030, Кипар, матични број HE 95511, 

поднело је дана 20. фебруара 2018. године преко пуномоћника, адвоката Драгана Гајина, 

пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-215/2018-1. Подносилац пријаве 

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

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

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 
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даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16).  

 

Подносилац пријаве је 26. фебруара 2018. године, доставио Комисији и захтев за одређивање 

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

02-215/2018-3, од 01. марта 2018. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве и стицалац непосредне појединачне контроле, привредно друштво 

Neregelia Trading Limited, из Кипра (у даљем тексту: подносилац пријаве или друштво 

Neregelia), је једини члан привредног друштва Nelt Co. d.o.o Beograd (у даљем тексту: 

друштво Nelt). Друштво Nelt са седиштем у месту Добановци, општина Сурчин, град Београд, 

на адреси Маршала Тита 206 је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним 

бројем 17304712. Претежна делатност друштва Nelt је трговина на велико шећером, 

чоколадом и слаткишима (шифра делатности: 4636). Стварна делатност друштва Nelt је знатно 

шира од његове претежне делатности и односи се на различите пословне активности које 

обухватају дистрибуцију и продају робе широке потрошње, логистичке услуге, услуге домаћег 

и међународног транспорта робе и услуге царинског посредовања и шпедиције. Друштво Nelt 

у Републици Србији има следећа зависна друштва: 

 

1. Javna skladišta d.o.o. Subotica, матични број 08049424, чијa претежна делатност је 

складиштење, шифра делатности: 5210 ; 

2. Neoplanta-zajedno d.o.o. Novi Sad, матични број 20127457, чијa претежна делатност су 

консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, шифра 

делатности: 7022; 

3. Neoplanta a.d. Novi Sad, матични број 08142289, чијa претежна делатност је прерада и 

конзервисање меса, шифра делатности: 1011; 

4. Tako Lako Shop d.o.o., Dobanovci, матични број 21121720, чијa претежна делатност је 

трговина на мало посредством поште или преко интернета, шифра делатности: 4791; 

5. Banim Reklame d.o.o., Beograd, матични број 20356707, чијa претежна делатност се односи 

на рекламне агенције, шифра делатности: 7311. 

 

Учесник концентрације, привредно друштво Nelo Energy d.о.о. Добановци, (у даљем тексту: 

циљно друштво или друштво Nelo Energy) са седиштем на адреси Маршала Тита 206, 

Добановци, Република Србија, је регистровано 03.06.2010. године у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 20653787, чија је претежна делатност производња електричне 

енергије, шифра делатности 3511. Досадашњи чланови и сувласници са по 50% удела, која 

врше заједничку контролу су привредна друштва: Lental LTD, са седиштем на адреси Agias 

Sofias 15A, Ledra Court, 4. спрат, канцеларија број 401, Egkomi, 2406, Никозија, Кипар, 

матични број HE 363430 и Neregelia Trading Limited. Подносилац пријаве је навео да је циљно 

друштво основано ради изградње мале хидроелектране „Ћелије“, на територији општине 

Крушевац, као и да је друштво Nelo Energy  још увек у поступку прибављања свих 

неопходних дозвола и одобрења, те није активно на тржишту производње и продаје 

електричне енергије. Комисија је увидом у финансијске извештаје, констатовала да циљно 

друштво није остварило пословне приходе у 2015. и 2016. години. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна трансакција односи се на промену облика контроле, у којој циљно друштво, 

тренутно под заједничком контролом привредних друштава Lental LTD и Neregelia Trading 

Limited, прелази у појединачну контролу подносиоца пријаве. 
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Као акт о концентрацији, Комисији је достављен „Уговор о преносу удела“, између 

привредних друштава Lental LTD, са седиштем на адреси Agias Sofias 15A, Ledra Court, 4. 

спрат, канцеларија број 401, Egkomi, 2406, Никозија, Кипар, матични број HE 363430, у 

својству преносиоца и Neregelia Trading Limited, сa седиштем на адреси Grivi Digeni Panayides 

Building, Limassol, други спрат, канцеларија број 3, 3030, Кипар, матични број HE 95511, у 

својству стицаоца, који је закључен дана 06.02.2018. године, а којим преносилац преноси на 

стицаоца удео у друштву Nelo Energy d.о.о. Добановци, матични број 20653787, у висини од 

50% основног капитала.  Након спровођења предметне концентрације, друштво Neregelia ће 

постати једини члан и стећи ће непосредну појединачну контролу над циљним 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. став 1. тачка 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске 

извештаје подносиоца пријаве. Треба напоменути да се као релевантна календарска година, 

сматра 2016. година, услед чињенице да је рок за подношење завршног рачуна, па самим тим 

и финансијских извештаја за пословну 2017. годину, 28. фебруар 2018. године. Из података 

достављених Комисији о укупним годишњим приходима подносиоца пријаве оствареном на 

светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2016. 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 1. тачка 1. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште 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 предложио је да се релевантно тржиште производа дефинише као 

тржиште производње и велепродаје електричне енергије. Комисија је прихватила предложену 

дефиницију релевантног тржишта производа од стране подносиоца пријаве, имајући у виду да 

је циљно друштво основано ради изградње мале хидроелектране „Ћелије“, односно ради 

производње и снабдевања (продаје) на велико електричном енергијом. Комисија сматра, да у 

овом случају, имајући у виду ефекте предметне концентрације, није неопходно додатно 

сегментирати релевантно тржиште производа, а што је у складу са претходном праксом 

Комисије (Решење број: 6/0-02-193/2017-5, DTEK Renewables B.V./ Tryfanovka Energies LLC), 

као и праксом Европске комисије (предмет M.5978–GDF Suez/International Power и предмет 

M.7850-EDF/CGN/NNB Group of Companies). 

 

Подносилац пријаве је предложио да се релевантно географско тржиште одреди као 

територија Републике Србије. Комисија је прихватила предложену дефиницију релевантног 

географског тржишта од стране подносиоца пријаве, имајућу у виду да је тржиште електричне 

енергије регулисано Законом о енергетици, који се примењује на целој територији Републике 
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Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, као и увида у 

финансијске извештаје циљног друштва за 2016. годину, Комисија је констатовала да 

подносилац пријаве и циљно друштво, још увек нису активни на тржишту производње и 

велепродаје електричне енергије у Републици Србији. Према наводима из пријаве, циљно 

друштво је основано ради прибављања неопходних дозвола и изградње мале хидроелектране 

„Ћелије“, а која још увек није изграђена. 

 

На основу навода у пријави, Комисија је установила да подносилац пријаве и са њим повезана 

друштва нису до сада били присутни на дефинисаном релевантном тржишту производа у 

Републици Србији, из чега се закључује да ће тржишна структура остати непромењена. 

Комисија је разматрала и закључила да не постоје негативни вертикални ефекти предметне 

концентрације, посебно имајући у виду, a према наводима у пријави, да подносилац пријаве и 

циљно друштво немају добављаче, нити купце на релевантном тржишту производа у 

Републици Србији. 

 

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. 
 

 

Поука 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 пријема 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 и 106/2015).  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

  

           Др Милоје Обрадовић  

 

 


