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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 6/0-02-382/2018-1, коју је дана 04. маја 2018. године  поднело привредно 

друштво Електропривреда Црне Горе АД - Никшић, са седиштем на адреси Вука Караџића 

бр. 2, Никшић, Црна Гора, преко пуномоћника, адвоката Ђорђа Игрића из Београда, 

Господар Јевремова 47, дана 16. маја 2018. године, доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

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

стицањем непосредне контроле привредног друштва Електропривреда Црне Горе АД - 

Никшић, са седиштем на адреси Вука Караџића бр. 2, Никшић, Црна Гора, регистарски број 

40000330, над привредним друштвом Рудник угља АД - Пљевља, Пљевља, Црна Гора, са 

седиштем на адреси Велимира Јакића бр. 6, Пљевља, Црна Гора, регистарски број 40001652, 

куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Електропривреда Црне 

Горе АД - Никшић, дана 08. маја 2018. године уплатио износ од 25.000,00 

(двадесетпетхиљада и 00/100) евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што 

представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Електропривреда Црне Горе АД - Никшић, са седиштем на адреси Вука 

Караџића бр. 2, Никшић, Црна Гора, регистарски број 40000330, поднело је дана 04. маја 

2018. године преко пуномоћника, адвоката Ђорђа Игрића, пријаву концентрације која је 

заведена под бројем 6/0-02-382/2018-1. 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 даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења 

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

 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-382/2018-3 

Датум: 16. мај 2018. године 
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Учесници концентрације 

Учесник у концентрацији, привредно друштво Електропривреда Црне Горе АД - Никшић (у 

даљем тексту: подносилац пријаве или друштво ЕПЦГ), регистровано је у Централном 

регистру привредних субјеката Црне Горе, под регистарским бројем 40000330. Претежна 

делатност овог друштва је производња електричне енергије (шифра делатности: 3511). 

Стварна делатност подносиоца пријаве обухвата производњу и снабдевање електричном 

енергијом, као и електроенергетске делатности (купопродаја електричне енергије, изградња 

и одржавање електроенергетских објеката, пројектовање и надзор, и друге делатности) 

прописане Законом о енергетици, лиценцама у енергетском сектору Црне Горе и статутом 

друштва ЕПЦГ. Према наводима у пријави, друштво ЕПЦГ се до спровођења предметне 

концентрације није бавило рударском делатношћу. Према јавним подацима, преузетих са 

званичног сајта Монтенегро берзе на дан 09.05.2018. године, највећи акционари друштва 

ЕПЦГ су држава Црна Гора са уделом од 57,02% од укупно емитованог броја акција и 

друштво A2A S.P.A. из Италије са уделом од 41,75%. Остали акционари, појединачно 

поседују мање од 0,1% удела. Подносилац пријаве је у Републици Србији директно 

присутан преко зависног друштва ЕПЦГ д.о.о. Београд. Привредно друштво ЕПЦГ д.о.о. 

Београд регистровано је у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним 

бројем 20491515. Претежна делатност овог друштва је трговина електричном енергијом  

(шифра делатности: 3514). Према наводима у пријави, укупан приход друштва ЕПЦГ је у 

2017. години на светском тржишту износио  250,17 милиона евра, а у Републици Србији 

11,03 милиона евра. Такође, према наводима у пријави, друштво ЕПЦГ у Републици Србији 

се не бави производњом, нити продајом мрко-лигнитског и мрког угља. 

Учесник у концентрацији, привредно друштво Рудник угља АД - Пљевља (у даљем тексту: 

циљно друштво или друштво РУП), регистровано је у Централном регистру привредних 

субјеката Црне Горе, под регистарским бројем 40001652. Претежна делатност овог друштва 

је вађење мрког угља и лигнита (шифра делатности: 0520). Циљно друштво се претежно 

бави рударском делатношћу, односно производњом и продајом мрко-лигнитског и мрког 

угља из Пљеваљског басена, који се користи за производњу електричне енергије, као и за 

примену у домаћинствима и топланама. Производни асортиман се састоји од угља у комаду, 

коцки и ситног угља. Осим производње и продаје угља, друштво РУП се бави и пружањем 

услуга пројектовања, одржавања и изнајмљивања опреме. Акције циљног друштва се 

котирају на Монтенегро берзи. Према јавним подацима, преузетих са званичног сајта 

Монтенегро берзе на дан 09.05.2018. године, највећи акционар је било друштво A2A S.P.A. 

са уделом од 39,49% од укупно емитованог броја акција. За њим следе држава Црна Гора са 

уделом од 31,11%, физичко лице Ацо Ђукановић са уделом од 11,84%, акционар и/или 

акционари у оквиру збирног кастоди рачуна са уделом од 5,13%, док остали акционари 

појединачно поседују мање од 5% удела. Према наводима у пријави, друштво РУП је у 

2017. години на тржишту Републике Србије остварило укупан приход од 4,55 милиона евра. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављена „Одлука о покретању поступка 

добровољне јавне понуде за преузимање акционарског друштва Рудник угља А.Д. Пљевља“, 

коју је донела  Скупштина акционара привредног друштва Електропривреда Црне Горе АД 

– Никшић, дана 28.03.2018. године. На основу јавно доступних података са сајта Централно 

депозитарне агенције а.д. Подгорица и званичног сајта подносиоца пријаве, Комисија је 

утврдила да је  привредно друштво Електропривреда Црне Горе АД – Никшић дана 

19.04.2018. године у складу са Законом о преузимању акционарских друштава Црне Горе, 

http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/multimedia/gallery/files/2014/04/statut_epcg_novi_2018.pdf
http://www.epcg.com/sites/epcg.com/files/multimedia/gallery/files/2014/04/statut_epcg_novi_2018.pdf
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објавило Проспект за преузимање акција друштва Рудник угља А.Д. Пљевља. Према 

наводима из пријаве, као и проспекта, добровољна јавна понуда сматраће се успешном 

уколико привредно друштво Електропривреда Црне Горе АД – Никшић стекне најмање 

51% акција од укупног броја акција са правом гласа привредног друштва Рудник угља АД – 

Пљевља. Уколико у добровољној јавној понуди за преузимање, укупан проценат 

пријављених акција прелази праг успешности, друштво ЕПЦГ ћe купити све акције друштва 

РУП, пријављене у јавној понуди за преузимање, чиме ћe стећи 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. Из података достављених Комисији о укупним 

годишњим приходима подносиоца пријаве оствареном на светском тржишту и тржишту 

Републике Србије у 2017. 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. 

 

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 је предложио је  да се релевантно тржиште производа дефинише као 

тржиште мрко-лигнитског и мрког угља, а релевантно географско тржиште дефинише као 

територија Републике Србије.  

 

У конкретном случају, полазећи од стварне делатности подносилаца пријаве и циљног 

друштва, Комисија је релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште производње 

и дистрибуције (трговине на велико) мрко-лигнитског и мрког угља.  

 

Комисија је у складу са својом надлежношћу, релевантно географско тржиште дефинисала 

као територију Републике Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

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

констатовала да је подносилац пријаве у Републици Србији присутан на тржишту трговине 

на велико електричном енергијом, као и да до спровођења предметне концентрације није 

био присутан на дефинисаном релевантном тржишту производа у Србији. Према наводима 

у пријави, циљно друштво је у 2017. години на тржишту Србије продало 98.986 тона угља у 
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вредности од 4,55 милиона евра. Подносилац пријаве на основу података Републичког 

завода за статистику о производњи мрког угља и лигнита за 2016. годину и индекса 

индустријске производње у сектору експлоатације угља у 2017. години проценио да је у 

Републици Србији произведено 37.737 хиљада тона мрког угља и лигнита. На основу 

претходних података, подносилац пријаве је проценио да тржишни удео циљног друштва 

износи око 0,3%. 

 

С обзиром да  подносилац пријаве до спровођења предметне концентрације није био 

присутан на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији, Комисија 

је закључила да ће тржишна структура остати непромењена. Комисија је констатовала, да 

предметном концентрацијом неће доћи до хоризонталног преклапања активности учесника 

у концентрацији на релевантном тржишту производа у Републици Србији, односно, 

подносилац пријаве ће преузети постојећи тржишни удео циљног пословања. Комисија је 

разматрала и закључила да не постоје негативни вертикални ефекти предметне 

концентрације на дефинисаном 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 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 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  

 

 


