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
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-583/2018-5
Датум: 24. август 2018. године
Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника Комисије
број 1/0-06-119/2018-2 од 08.01.2018. године, 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 6/0-02-583/2018-1, коју је дана 31. јула 2018. године поднело привредно
друштво MET Renewables AG, са седиштем на адреси Baarestrasse 141, 6300 Цуг,
Швајцарска, које заступаjу пуномоћници адвокати Михајло Прица, Дарија Огњеновић,
Даница Глигоријевић, Тијана Лалић и Ива Поповић, сви из адвокатске канцеларије Прица
и партнери о.а.д., Косанчићев венац бр. 20, дана 24. августа 2018. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем заједничке контроле од стране привредног друштва MET Renewables AG, са
седиштем на адреси Baarestrasse 141, 6300 Цуг, Швајцарска, број регистрације CHE195.690.283, над друштвом NIS Energowind d.o.o. Beograd (Palilula), са седиштем на адреси
Миријевски булевар бр. 5, Београд, матични број 20107901, куповином 50% удела од
досадашњег власника друштва Wind Renewable Energy Limited (BVI), са седиштем на
адреси Road Town, Tortola, P.O. Box 146, Британска девичанска острва, матични број
1817974, коју ће вршити са другим чланом, друштвом O Zone AD Beograd, са седиштем на
адреси Маршала Бирјузова бр. 3-5, Београд, матични број 20094630.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве уплатио износ од 25.000,00
(двадесетпетхиљада и 00/100) евра, дана 2. августа 2018. године на рачун Комисијe за
заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање решења
о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво MET Renewables AG, са седиштем на адреси Baarestrasse 141, 6300
Цуг, Швајцарска, број регистрације CHE- 195.690.283 (у даљем тексту: подносилац пријаве
или друштво MET), поднело је дана 31. јула 2018. године преко пуномоћника пријаву
концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-583/2018-1 (у даљем тексту: пријава).
Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
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Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији је
достављена и допуна пријаве 20. августа 2018. године.
Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене
допуне, 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). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве, друштво MET припада групи друштава којом као матично друштво
управља друштво MET Holding AG, са седиштем на адреси Baarestrasse 141, 6300 Цуг,
Швајцарска, број регистрације CHE- 135.897.834 (у даљем тексту: MET група). MET група
друштава је присутна у 15 европских држава, а њене активности се односе на трговину
природним гасом, нафтом, течним природним и течним нафтним гасом, као и на
производњу и продају електричне енергије. У Мађарској, MET група поседује највећу
електрану на природни гас „Dunamenti Power Plant“ чији је производни капацитет 794 МW,
као и једну од највећих соларних електрана „Dunai Solar Park“ чији је производни
капацитет 17,6 МW. MET група је у Републици Србији претежно активна у продаји течног
нафтног гаса, природног гаса и нафтних деривата.
У Републици Србији, MET група има регистровано зависно друштво MET SRB d.o.o.
Beograd, са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 48а, Београд, матични број
20952920, претежна регистрована делатност: трговина електричном енергијом (шифра
делатности: 3514). Према наводима у пријави, активности друштва MET SRB d.o.o.
Beograd односе се на трговину електричном енергијом и природним гасом, као и на
проучавање енергетског тржишта Републике Србије у циљу успостављања и унапређења
његових других активности и активности осталих чланова MET групе.
Сва зависна друштва која су под контролом MET групе се, у смислу члана 5. Закона,
третирају као један учесник на тржишту.
Друштво NIS Energowind d.o.o. Beograd (Palilula), са седиштем на адреси Миријевски
булевар бр. 5, Београд, матични број 20107901 представља циљно друштво предметне
трансакције у ком долази до промене чланова који над њим врше заједничку контролу (у
даљем тексту: друштво NIS Energowind или циљно друштво). Циљно друштво је тренутно
под контролом друштава Wind Renewable Energy Limited (BVI), са седиштем на адреси
Road Town, Tortola, P.O. Box 146, Британска девичанска острва, матични број 1817974, и O
Zone, са седиштем на адреси Маршала Бирјузова бр. 3-5, Београд, матични број 20094630
(у даљем тексту: друштво O Zone), при чему свако поседује по 50% удела у њему.
Претежна регистрована делатност друштва NIS Energowind је „производња електричне
енергије“ (шифра делатности: 3511). Друштво NIS Energowind поседује 100% удела у
друштву Wind Park Plandište d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Миријевски булевар бр.
5, Београд, матични број 20683066, претежна регистрована делатност: производња
електричне енергије, шифра делатности: 3511 (у даљем текст: друштво Wind Park).
Друштво Wind Park је носилац пројекта производње електричне енергије путем ветра
односно ветропарка, лоцираног у Пландишту, општина Вршац, Република Србија.
Досадашњи сувласник 50% удела и сувршилац заједничке контроле над циљним
друштвом, друштво O Zone, задржава свој удео и управљачка права у циљном друштву.
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Друштво O Zone представља потпуно зависно друштво друштва Нафтна индустрија Србије
а.д. Нови Сад, са седиштем на адреси Народног фронта бр. 12, Нови Сад, матични број
20084693 (у даљем тексту: друштво НИС). Претежна регистрована делатност друштва O
Zone је „хотели и слични смештаји“ (шифра делатности: 5510), а под његовом контролом
налазе се сви туристичко-угоститељски објекти друштва НИС. Претежна делатност
друштва НИС је „експлоатација сирове нафте“, (шифра делатности: 0610). Његова стварна
делатност је знатно шира од његове претежене делатности и обухвата истраживање,
производњу и прераду нафте и природног гаса, као и промет широког асортимана нафтних
деривата. Пословне активности друштва НИС су организоване у оквиру пет блокова: 1)
истраживање и производња, 2) сервиси, 3) прерада, 4) промет и 5) енергетика. Производи
привредног друштва НИС су: aутомобилска горива, течни нафтни гас, авио горива, уља и
мазива, уља за ложење, битумени, петрохемијски производи (примарни бензин,
пропилени), дестилати и рафинати, и остали производи (бензен, толуен, течни сумпор,
специјални бензини).
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји закључен 16. јула
2018. године између друштва MET у својству купца, и друштва Wind Renewable Energy
Limited (BVI), у својству продавца.
У складу са Уговором о купопродаји, друштво MET ће куповином стећи 50% удела у
друштву NIS Energowind који се тренутно налази у власништву друштва Wind Renewable
Energy Limited (BVI). Након спровођења предметне трансакције, друштво MET ће над
друштвом NIS Energowind вршити заједничку контролу заједно са власником преосталих
50% удела, друштвом O Zone, а посредно са друштвом НИС.
Kао разлог за спровођење предметне концентрације, подносилац пријаве је навео своју
намеру да своје активности прошири на производњу електричне енергије из обновљивих
извора – ветро-паркова. За друштво НИС, реализација предметне трансакције ће
представљати почетак пословања у области ветрогенерације с обзиром на то да циљно
друштво још увек није активно у производњи електричне енергије путем ветра.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 3.
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. Из података достављених Комисији о укупним
годишњим приходима група друштава којима припадају учесници у концентрацији,
оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије у 2017. години,
проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61.
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.
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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.
Предметном трансакцијом обухваћено је друштво NIS Energowind и његово зависно
друштво које је носилац пројекта производње струје путем ветра, односно ветропарка (у
даљем тексту: ветропарк Пландиште). Ветропарк чини група ветрогенератора на истој
локацији који се користе за производњу електричне енергије. Према наводима у пријави,
потребни кораци за конструкцију пројкта ветропарка у Републици Србији су: 1) процена
потенцијала ветра; 2) избор локације ветрогенератора; 3) план детаљне регулације; 4)
локацијска дозвола; 5) идејно решење; 6) главни пројекат; 7) енергетска дозвола; 8)
грађевинска дозвола; 9) изградња ветропарка и прикључење на преносну мрежу; 10)
употребна дозвола; 11) енергетска дозвола; 12) статус повлашћеног произвођача
електричне енергије; 13) уговор о продаји електричне енергије.
Закон о енергетици („Службени гласник РС", бр. 145/2014) разликује категорије
привремени повлашћени произвођач, повлашћени произвођач и произвођач електричне
енергије.
Ветропарк Пландиште обухвата површину од око 4500 ha земљишта у Јужном Банату,
општина Пландиште. Укупна инсталисана снага ове ветроелектране је 102 MW, а на
преносни електроенергетски систем Републике Србије повезана је преко
трансформаторске станице и далековода напонског нивоа 110 kV. У складу са Решењем
Министарства рударства и енергетике ветропарк Пландиште има статус привременог
повлашћеног произвођача електричне енергије. Ветропарк Пландиште, према наводима у
пријави, још увек није активан у производњи електричне енергије.
Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, а нарочито
претежну делатност циљног друштва на тржишту Републике Србије, као и претходну
праксу Европске комисије, Комисија је за потребе оцене предметне концентрације,
дефинисала два релевантно тржиште производа:
1. тржиште развоја, изградње и управљања ветропарковима, и
2. тржиште производње и продаје електричне енергије,
прихватајући на тај начин предлог подносиоца пријаве.
За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2.
Закона.
Оцена ефеката концентрације
На дан 2. август 2018. године, у Регистру привилегованих произвођача електричне
енергије Републике Србије било је 9 ветропаркова који имају статус привременог
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повлашћеног или повлашћеног произвођача електричне енергије. Њихова укупна
инсталисана снага износи 500 МW. У Регистру привилегованих произвођача електричне
енергије постоје два ветропарка чија су Решења о стицању статуса привременог
повлашћеног произвођача електричне енергије из техничких разлога учињена ништавим
(укупан инсталисан капацитет 15 МW), као и 4 ветропарка која нису у предвиђеном року
стекла статус повлашћеног произвођача електричне енергије (укупан инсталисан
капацитет 36,2 МW). Највећи инсталисани капацитет имају ветроелектране друштва
Балкан д.о.о. Београд (Стари град), чији је инсталисани капацитет 158,5 МW. Инсталисани
капацитет ветропарка Пландиште је 102 МW, што чини око 20% инсталисаних капацитета
свих привремено повлашћених и повлашћених произвођача електричне енергије у
Републици Србији. На основу података достављених Комисији, производња струје у
ветропарковима у Републици Србији чини само око 1,42% укупне производње електричне
енергије.
Комисија је констатовала да подносилац пријаве није присутан на тржишту развоја,
изградње и управљања ветропарковима у Републици Србији. Циљно друштво предметне
трансакције је присутно на овом релевантном тржишту производа у Републици Србији
узимајући у обзир његов инсталисани капацитет, али још увек није активно у производњи
електричне енергије путем ветра нити је остварило приход по основу те активности. На
основу наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће
довести до хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на
тржишту развоја, изградње и управљања ветропарковима у Републици Србији.
Циљно друштво предметне трансакције још увек није активно у производњи и продаји
електричне енергије у Републици Србији. Подносилац пријаве у Републици Србији
поседује лиценцу за трговину електричном енергијом која важи до 6. јула 2026. године. У
2017. години, подносилац пријаве није био активан на тржишту производње и продаје
електричне енергије. Друштво МЕТ је на овом релевантном тржишту производа у
Републици Србији било активно само током 2015. године, остваривши приход од продаје
електричне енергије око [...] што је представљало тржишни удео од око /0-5/% на овом
тржишту. Према наводима у пријави укупна процењена вредност тржишта производње и
продаје електричне енергије у Републици Србији у 2017. години износи око 13 милијарди
евра, а највећи конкурент на овом тржишту је Јавно предузеће Електропривреда Србије са
тржишним учешћем од око 99%. На основу наведеног, Комисија је закључила да
спровођење предметне концентрације неће довести до хоризонталних преклапања нити до
негативних вертикалних ефеката на тржишту производње и продаје електричне енергије 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.
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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).

П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије
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