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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 6/0-02-297/2020-1, коју je дана 14. фебруара 2020. године 

поднелo привреднo друштвo DTEK OIL&GAS B.V., са регистрованим седиштем на 

адреси Strawinskylaan 1531, Кула Б, Ниво 15, 1077 XX Амстердам, Холандија, које 

заступа пуномоћник адвокат Маја Станковић и остали адвокати из адвокатске 

канцеларије Wolf Theiss, из Београда, ул. Булевар Михаила Пупина бр. 6, дана 28. 

фебруара 2019. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва DTEK OIL&GAS B.V., са 

седиштем на адреси Strawinskylaan 1531, Кула Б, Ниво 15, 1077 XX Амстердам, 

Холандија, број регистрације 34284942, над друштвом Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю „КОСУЛ“, са седиштем на адреси Голосіївский район, проспект 40-

річчя жовтня, будинок 124, 03127 Кијев, Украјина, број регистрације 38453810, 

куповином удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво DTEK OIL&GAS B.V., дана 18. 

фебруара 2020. године уплатио износ од XXX евра и дана 24. фебруара 2020. године 

износ од XXX динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што укупно одговара 

прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку према средњм курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво DTEK OIL&GAS B.V., са седиштем на адреси Strawinskylaan 1531, 

Кула Б, Ниво 15, 1077 XX Амстердам, Холандија, регистарски број 34284942 (у даљем 

тексту: DTEK или подносилац пријаве), поднело је дана 14. фебруара 2020. године преко 

пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-297/2020-1 (даље 

у тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту 

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

скраћеном поступку.  

 

                    
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: 6/0-02-297/2020-6 

Датум: 28. фебруар 2020. године 

 



 2 

Након што је извршен 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). 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 о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 

и 95/13, даље у тексту: Закон), 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 концентрације 

 

Подносилац пријаве, друштво DTEK представља зависно друштво друштва DTEK B.V.-

a, друштва које је регистровано у Холандији, са седиштем на адреси Strawinskylaan 1531, 

Кула Б, Ниво 15, 1077 XX Амстердам, Холандија, регистарски број 59950293 (у даљем 

тексту: DTEK B.V.). Друштво DTEK B.V. као матично друштво управља истоименом 

групом друштава (у даљем тексту: DTEK група) чије се главне пословне активности 

односе на производњу угља, производњу електричне енергије, укључујући обновљиве 

изворе енергије, пренос електричне енергије, снабдевање електричном енергијом и 

истраживање гаса. DTEK група обухвата вертикално интегрисана украјинска енергетска 

друштва. Седиште ове групе је у Кијеву, а већина њених пословних активности одвија се 

у југоисточној Украјини, првенствено у областима Доњецк, Запорожје, 

Дњепропетровској и Луганској области. 

 

Пословање DTEK групе организовано је у шест дивизија:  

 

1. производња и обогаћивање угља и производња електричне енергије, 

2. дистрибуција електричном енергијом,  

3. трговина енергентима,  
4. обновљиви извори енергије,  

5. истраживање гаса, и 

6. енергетска ефикасност и снабдевање електричном енергијом. 

 

DTEK група је под крајњом контролом друштва SCM (SYSTEM CAPITAL 

MANAGEMENT) LIMITED, са седиштем у Лимасолу, Кипар, број регистрације 137516 

(у даљем тексту: SCM).  Друштво SCM је холдинг друштво украјинског конгломерата 

који је фокусиран на пет кључних индустрија: рударство и метали, производња и 

дистрибуција енергије, финансије (банкарство и осиryрање), телекомуникације и 

некретнине, обухвата преко [...] и организован је у пет подхолдинга: 

 

1. DTEK (угаљ и енергија), 

2. Metinvest (металуршко рударство и метали, укључујући производњу угља/кокса, 

као и хемијских производа);  

3. FUIB / Aska (банкарство и осиryрање);  

4. Esta (некретнине), и  

5. Ucomline (телекомуникације). 
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Сва друштва која су под контролом друштва SCM се, у смислу члана 5. Закона, сматрају 

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,  активна 

у продаји производа од челика и мањим делом пружањем телекомуникационих услуга. 

 

Предметном трансакцијом стиче се контрола над друштвом Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю „КОСУЛ“, са седиштем на адреси Голосіївский район, проспект 40-

річчя жовтня, будинок 124, 03127 Кијев, Украјина, број регистрације 38453810 (у даљем 

тексту: КОСУЛ или циљно друштво). Друштво КОСУЛ је активно у развоју и 

истраживању подземља на територији Полтавске области (Украјина), са правом на 

бушење и даљу производњу. Циљно друштво у Украјини поседује релевантну дозволу за 

истраживање и вађење угљоводоника издату од стране Државне службе за геологију и 

подземље Украјине. Према наводима у пријави, циљно друштво не спроводи ни ниједну 

врсту комерцијалних активности, већ је у почетним фазама геолошког истраживања 

угљоводоника на локалитету Коваливско-Сулимивки, Украјина, и планира [...]. 

Тренутно, циљно друштво се налази под контролом и у потпуном власништву друштва 

са ограниченом одговорношћу „KSANI INVEST“, са седиштем у Украјини, број 

регистрације 37633362.  

 

Према наводима у пријави, друштво КОСУЛ у Републици Србији нема регистрована 

зависна друштва, нити остварује приходе на тржишту Републике Србије.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављено Писмо о намерама, 

закључено 11. фебруара 2020. године између друштва SCM Management B.V., у својству 

заступника подносиоца пријаве, циљног друштва, и друштва „KSANI INVEST“. 

Спровођење предметне трансакције планирано је [...]. 

 

У складу са наведеним, након спровођења предметне концентрације циљно друштво ће 

бити под непосредном контролом подносиоца пријаве и у његовом потпуном 

власништву. 

 

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. Узимајући у обзир да у тренутку подношења 

предметне пријаве релевантни подаци и финансијски извештаји за 2019. годину нису 

били доступни, подносиоци пријаве су Комисији доставили податке и финансијске 

извештаје који се односе на 2018. годину. Из података достављених Комисији о укупним 

приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве у свету и у Републици 

Србији у 2018. години проистиче да исти надмашују прописане износе остварених 

укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што значи да је 
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постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у 

складу са одредбама члана 63. став 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.  

 

С обзиром на то да предметна концентрација, према наводима у пријави, неће имати 

утицаја на конкуренцију у Републици Србији учесници у концентрацији сматрају да за 

потребе оцене њених ефеката нема потребе прецизно дефинисати релевантно тржиште 

производа нити релевантно географско тржиште. Ипак, у циљу потпуности, подносилац 

пријаве је предложио да се за потребе оцене ефеката предметне концентрације, 

релевантно тржиште производа дефинише као тржиште истраживања, развоја и 

производње угљоводоника.  

 

О активностима групе друштава којој припада подносилац пријаве већ је било речи у 

претходном делу образложења. 

 

Циљно друштво је активно у истраживању угљоводоника у Украјини и поседује лиценцу 

за угљоводонике добијену од Државне службе за геологију и подземље Украјине за 

употребу на локалитету Коваливско-Сулимивски, од дана 27. јула 2012. године. Рок 

важења ове лиценце је 20 година. Врста угљоводоника на које се лиценца односи су 

природни гас и нафта, а врста активности на које се лиценца односи су геолошка 

истраживања, укључујући пилот бушење и даљу производњу у будућности. Подносилац 

пријаве је указао на претходну праксу Европске комисије која је у предходним одлукама 

разматрала предметни сектор и идентификовала тржиште за истраживање, развој и 

производњу угљоводоника, при чему се наведене активности моry поделити на одвојена 

тржишта, са даљом поделом између сирове нафте и природног гаса, нарочито у погледу 

развоја и производње (нпр. одлуке Европске комисије бр. М.2681 - Conoco/Philipps 

Petroleum и бр. М.2208 - CHEVRON/TEXACO). Поред наведеног, Европска комисија је 

истакла да није оправдано правити разлику између истраживања у погледу нафте и 

истраживања у погледу природног гаса, имајући у виду да у време самог истраживања 

моryћи садржаји подземља нису познати (нпр. одлука Европске комисије бр. М.1383 

Еххоn/Mobil). 

 

Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, а нарочито 

активности циљног друштва, Комисија је за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације, релевантно тржиште производа/услуга дефинисала као тржиште 

истраживања, развоја и производње угљоводоника, прихвативши на тај начин предлог 

подносиоца пријаве. 

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште 

у складу са својом надлежношћу дефинисала као територију Републике Србије.  
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 

учесници предметне концентрације нису присутни на дефинисаном релевантном 

тржишту производа у Републици Србији. 

 

На основу наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације 

неће довести до хоризонталних преклапања нити ће проузроковати негативне 

вертикалне ефекте 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 

чл. 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 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, 

106/2015 и 95/2018).  

 

 

           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                    

                       Небојша Перић, с.р. 

 

 


