
 1 

 
 

                    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 6/0-02-400/2020-1, коју je дана 21. 
априла 2020. године поднелo DRUŠTVO ZA INVESTIRANJE, TRGOVINU I 
USLUGE PLC INTERENERGO DOO BEOGRAD (PALILULA), са седиштем на 
адреси Османа Ђикића бр. 30, Београд, Република Србија, преко пуномоћника 
адвоката Уроша Тешмановића, Улица Славка Миљковића бр. 74, Београд, дана 20. 
маја 2020. године, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле DRUŠTVА ZA INVESTIRANJE, 
TRGOVINU I USLUGE PLC INTERENERGO DOO BEOGRAD (PALILULA), са 
седиштем на адреси Османа Ђикића бр. 30, Београд, Република Србија, матични 
број 17592343, над друштвом Hydro Ljutina d.o.o. Priboj, са регистрованим седиштем 
на адреси Драгољуба Савића бр. 23, Прибој, Република Србија, матични број 
21023884, куповином удела. 
 
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, DRUŠTVО ZA INVESTIRANJE, 
TRGOVINU I USLUGE PLC INTERENERGO DOO BEOGRAD (PALILULA), дана 
23. априла 2020. године уплатио износ од XXX динара на рачун Комисије за 
заштиту конкуренције, што представља динарску противвредност прописаног 
износа за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
 

Образложење 
 
DRUŠTVО ZA INVESTIRANJE, TRGOVINU I USLUGE PLC INTERENERGO DOO 
BEOGRAD (PALILULA), са седиштем на адреси Османа Ђикића бр. 30, Београд, 
Република Србија, матични број 17592343 (у даљем тексту: INTERENERGO 
BEOGRAD или подносилац пријаве), поднело је дана 21. априла 2020. године преко 
пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-400/2020-1 
(даље у тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту 
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на 
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тржишту у скраћеном поступку. Комисији је достављена и допуна пријаве дана 7. 
маја 2020. године. 
 
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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 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 INTERENERGO BEOGRAD је основано 2004. године 
за обављање делатности „трговина електричном енергијом“ (шифра делатности-
3514) и поседује лиценцу за снабдевање на велико електричном енергијом Агенције 
за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: АЕРС) број 0183/16-ЛЕ-СНВ 
издату 12. фебруара 2016. године. Према наводима у пријави, подносилац пријаве од 
2018. године није активан у трговини електричном енергијом и од тада његове 
активности обухватају техничке, финансијске и административне послове за 
потребе матичног и зависног друштва.  
 
Друштво INTERENERGO BEOGRAD поседује контролни власнички удео од 88,77% 
у друштву  HIDROWATT DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Османа Ђикића 
бр. 30, Београд, матични број 20208945, претежна регистрована делатност: 
производња електричне енергије (шифра делатности: 3511), при чему је преосталих 
11,13% у власништву два физичка лица који немају контролни утицај на управљање 
овим друштвом. Друштво HIDROWATT DOO BEOGRAD поседује мини-
хидроелектрану „Поштица“, Општина Власотинце, чији је инсталисани капацитет 
700 kW.  
 
Подносилац пријаве се налази под контролом и у потпуном власништву друштва 
INTERENERGO, ENERGETSKI INŽENERING, d.o.o., са седиштем на адреси 
Тиволска цеста 48, 1000 Љубљана, Република Словенија, број регистрације 
2226405000 (у даљем тексту: INTERENERGO). Друштво INTERENERGO је 
посредством својих зависних друштава на подручју бивше Југославије активно у 
производњи електричне енергије у мини-хидроелектранама и у трговини 
електричном енергијом. Ово друштво припада групи друштава којом, у складу са 
шематским приказом групе достављеном Комисији, као матично друштво управља 
друштво KELAG – Kärntner Elektrizitäts-Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси 
Arnufplatz 2, 9020 Klagenfurt,  Аустрија, број регистрације 322832 d (у даљем тексту: 
KELAG група). KELAG група је активна у областима електричне енергије, плина и 
топлотне енергије широм Аустрије, са фокусом на регији Carinthia, и представља 
једног од највећих произвођача електричне енергије из обновљивих извора у 
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Аустрији. Поред тога, друштва у оквиру ове групе поседују електране у северној 
Италији, Бугарској и Румунији.  
 
Сва друштва која су под контролом KELAG групe се у смислу члана 5. Закона, 
сматрају једним учесником на тржишту. 
 
Циљно друштво предметне трансакције је друштво Hydro Ljutina d.o.o. Priboj, са 
регистрованим седиштем на адреси Драгољуба Савића бр. 23, Прибој, Република 
Србија, матични број 21023884 (у даљем тексту: Hydro Ljutina  или циљно друштво). 
Друштво Hydro Ljutina је активно у производњи електричне енергије, а на 
територији Републике Србије поседује две мини-хидроелектране, и то мини-
хидроелектране „Црнетићи“ и „Радановићи“ на територији Општине Прибој. Према 
јавно доступним подацима, обе мини-хидроелектране у власништву циљног 
друштва представљају повлашћене произвођаче електричне енергије, при чему су 
инсталисани капацитети мини-хидроелектране „Црнетићи“ 990 kW, а мини-
хидроелектране „Радановићи“ 848 kW. Према наводима у пријави, циљно друштво 
је активно искључиво у Републици Србији, а као повлашћени произвођач 
електричне енергије, своју целокупну производњу продаје гарантованом 
снабдевачу, Јавном предузећу Електропривреда Србије.  
 
Циљно друштво се тренутно налази у потпуном власништву и под контролом 
друштва KOLEKTOR OVE INVESTICIJE V OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE D.O.O., 
са седиштем у Словенији. 
 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 
Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о 
купопродаји пословног удела закључен 6. априла 2020. године између подносиоца 
пријаве, у својству купца, и друштва KOLEKTOR OVE INVESTICIJE V 
OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE D.O.O., са седиштем у Словенији, у својству 
продавца 100% удела у циљном друштву.  
 
Након спровођења предметне концентрације, циљно друштво ће бити у потпуном 
власништву и под непосредном контролом подносиоца пријаве. 
 

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. Из података достављених Комисији 
о укупним приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве у свету и у 
Републици Србији у 2019. години проистиче да исти надмашују прописане 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 Закона. 
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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.  

Подносилац пријаве је предложио да се за потребе оцене ефеката предметне 
концентрације релевантно тржиште производа дефинише као тржиште производње 
електричне енергије. 
 
Група друштава којој припада подносилац пријаве је у Републици Србији активна у 
производњи електричне енергије употребом хидро-енергије у малим 
хидроелектранама и на територији Општине Власотинце поседује мини 
хидроелектрану „Поштица“. Мини хидроелектрана „Поштица“ представља 
повлашћеног произвођача електричне енергије, а њен инсталисани капацитет је 700 
kW. 
 
Предметном концентрацијом обухваћено је друштво које је такође активно у 
производњи електричне енергије употребом хидро-енергије у малим 
хидроелектранама и које за ту намену поседује две мини-хидроелектране на 
територији Општине Прибој, „Црнетићи“ и „Радановићи“. Наведене мини 
хидроелектране, представљају повлашћене произвођаче електричне енергије, а 
њихова укупна инсталисана снага је 1 838 kW.  
 
Хидроелектране су електране које енергију природног водотока претварају у 
електричну енергију, а мини хидроелектарне представљају хидроелектране чија је 
снага до 10 MW. Закон о енергетици („Службени гласник РС", бр.145/2014 и 
95/2018) разликује категорије привремени повлашћени произвођач, повлашћени 
произвођач и произвођач електричне енергије. Уредбом о условима и поступку 
стицања статуса повлашћеног произвођача електричне енергије, привременог 
повлашћеног произвођача и произвођача електричне енергије из обновљивих извора 
енергије („Службени гласник РС", бр. 56/2016, 60/2017 и 44/2018) прописани су 
услови за стицање наведених статуса.  
 
У складу са чланом 76. став 1. тачка 1) Закона о енергетици, подстицајне мере за 
повлашћене произвођаче електричне енергије обухватају обавезу гарантног 
снабдевача на откуп електричне енергије од повлашћених произвођача. Према 
наводима у пријави, а у вези са претходно поменутим чланом Закона о енергетици, 
мини-хидроелектране „Поштица“, „Црнетићи“ и „Радановићи“ своју целокупну 
производњу електричне енергије продају на велико Јавном предузећу 
Електропривреда Србије. 
 
Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, односно 
пословне активности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, 
Комисија је за потребе оцене ефеката предметне концентрације релевантно тржиште 
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производа дефинисала као тржиште производње електричне енергије у мини 
хидроелектранама. 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 
тржиште у складу са својом надлежношћу дефинисала као територију Републике 
Србије.  
 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да су 
учесници у концентрацији присутни на дефинисаном тржишту производа у 
Републици Србији. На дан 21. новембар 2019. године, у Регистру повлашћених 
произвођача електричне енергије, привремених повлашћених произвођача 
електричне енергије и произвођача из обновљивих извора енергије Републике 
Србије било је укупно 159 хидроелектрана, од тога 152 мини хидроелектране, при 
чему је укупна инсталисана снага повлашћених произвођача 69.224,5 kW, а 
привремених повлашћених 26.103,0 kW (https://www.mre.gov.rs/doc/registar-
211119.html). Укупна инсталисана снага повлашћених и привремених повлашћених 
произвођача мини хидроелектрана износила је 95.327,5 kW.  
 
Подносилац пријаве поседује мини хидроелектрану „Поштица“ чији је инсталисани 
капацитет 700 kW и по том основу на дефинисаном релевантном тржишту 
производа у Републици Србији остварује тржишно учешће од око 0,7%. Циљно 
друштво поседује две мини хидроелектране чији је укупан инсталисани капацитет 
1838 kW и по том основу на дефинисаном релевантном тржишту у Републици 
Србији остварује тржишно учешће од око 1,9%. Након спровођења предметне 
концентрације, заједничко тржишно учешће учесника у концентрацији на 
дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији ће по основу 
инсталисаних капацитета износити око 2,6%. 
 
На основу наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне 
концентрације неће довести до значајних 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: 
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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. 

 
 
 


