
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-1037/2019-1 од 23. децембра 2019. 

године, коју су заједнички поднела привредна друштва „ENGIE“ S.A. са седиштем на 

адреси place Samuel de Champlain 1, Курбевуа, Француска, „Mirova“ S.A. са седиштем 

на адреси avenue Pierre Mendès France 59, Париз, Француска, и „Predica Prévoyance 

Dialogue du Crédit Agricole“ S.A. са седиштем на адреси rue de la Procession 50-56, 

Париз, Француска, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске 

канцеларије „Моравчевић Војновић и Партнери“, Добрачина 15, Београд, дана 31. 

јануара 2020. године, доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем заједничке контроле од стране привредних друштава „ENGIE“ 

S.A. са седиштем на адреси place Samuel de Champlain 1, Курбевуа, Француска, 

матични број 542 107 651, „Mirova“ S.A. са седиштем на адреси avenue Pierre Mendès 

France 59, Париз, Француска, матични број 394 648 216, и „Predica Prévoyance Dialogue 

du Crédit Agricole“ S.A. са седиштем на адреси rue de la Procession 50-56, Париз, 

Француска, матични број 334 028 123, над пословањем привредног друштва „EDP – 

Gestão da Produção de Energia“, са седиштем на адреси Av. 24 de Julho 12, Лисабон, 

Португалија, матични број 503293695, које се односи на пословање шест 

хидроелектрана у северној Португалији. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је су подносиоци пријаве, дана 27. јануара 2020. године, 

уплатили XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном 

износу таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредна друштва „ENGIE“ S.A. са седиштем на адреси place Samuel de 

Champlain 1, Курбевуа, Француска, матични број 542 107 651, „Mirova“ S.A. са 

седиштем на адреси avenue Pierre Mendès France 59, Париз, Француска, матични број 

394 648 216, и „Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole“ S.A. са седиштем на 

адреси rue de la Procession 50-56, Париз, Француска, матични број 334 028 123 (даље у 
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тексту: подносиоци пријаве), поднели су Комисији за заштиту конкуренције (даље у 

тексту: Комисија), дана 23. децембра 2019. године, преко пуномоћника адвоката 

Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић и Партнери“, 

Добрачина 15, Београд, пријаву концентрације која је заведена под бројем  6/0-02-

1037/2019-1. Допуне пријаве су поднете 24. децембра 2019. године и 13. јануара 2020. 

године. 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. 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), подносиоци пријаве су поднели Комисији 

захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је 

о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

 Подносилац пријаве, друштво „ENGIE“ послује као контролно друштво групе 

„ENGIE“, и то као индустријско друштво у области природног гаса, електричне 

енергије и енергетских услуга. Ово друштво је листирано на Париској и Бриселској 

берзи. Списак повезаних друштава се налази у списима предмета. 

„ENGIE“ група нема друштва која су основана у Србији, а приходе у Србији је 

остварила посредно, преко зависних друштава [...]. „ENGIE“ група не послује и не 

остварује приход на релевантном тржишту у Србији. 

Други подносилац пријаве, друштво „Mirova“ је друштво за управљање 

имовином, које се посредством друштва „Natixis“ налази под крајњом контролом 

„BPCE“ групе друштава (Banque Populaire and Caisse d`Epargne). Ово друштво има 

глобални приступ одговорног инвестирања са јединственом понудом која се базира на 

пет стубова: Листирани капитал, Обвезнице, Инфраструктуре, Улагање са утицајем и 

Природни капитал. Списак повезаних друштава се налази у списима предмета. 

BPCE групa својим клијентима нуди свеобухватан асортиман производа и услуга, 

укључујући решења за штедњу и улагања, услуге управљања готовином, решења за 

финансирање, осигурање и велепродајне банкарске услуге, односно услуге банкарских 

послова са привредом. Друштво „Mirova“, тј. BPCE групa, нема регистрованих 

зависних друштава у Србији, нити је на други начин присутно на тржишту у Србији. 

Трећи подносилац пријаве, друштво „Predica Prévoyance Dialogue du Crédit 

Agricole“ послује под контролом друштва Groupe Crédit Agricole S.A., матичног 

друштва „Crédit Agricole“ групе, које је посредно његов једини власник, преко друштва 

Crédit Agricole Assurances S.A. Друштво „Predica Prévoyance Dialogue du Crédit 

Agricole“ пружа услуге животног и здравственог осигурања у Француској и његово 

пословање се заснива на снази модела банкарског осигурања и снази партнерске 

мреже, коју предводе регионалне и локалне банке групе „Crédit Agricole“. Списак 

повезаних друштава се налази у списима предмета. 

Друштво Groupe Crédit Agricole је задружна финансијска институција, која 

начелно послује у банкарском и сектору осигурања и нуди услуге банкарских послова 

са становништвом, банкарских послова са привредом, инвестиционог банкарства, 

приватног банкарства, управљања богатством и управљања имовином. Ово друштво 

није присутно на релевантном тржишту у Србији, али послује у Србији преко два 
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зависна друштва: 1) Crédit Agricole банка Србија а.д. Нови Сад, које пружа банкарске 

услуге физичким лицима, малим предузећима, пољопривредним газдинствима и 

клијентима правним лицима, и 2) CA Leasing Србија д.o.o. Београд, које нуди услуге 

финансијског лизинга за покретну имовину (возила и опрему) клијентима физичким и 

правним лицима углавном у Београду, Новом Саду и Чачку. Друштво „Predica 

Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole“ не послује у Србији и нема регистрована 

зависна друштва у Србији. 

Спровођењем концентрације, подносиоци пријаве ће стећи пословање 

привредног друштва „EDP – Gestão da Produção de Energia“, са седиштем на адреси Av. 

24 de Julho 12, Лисабон, Португалија, матични број 503293695, које се односи на 

пословање његових шест хидроелектрана у северној Португалији (даље у тексту: 

циљно пословање). Ове хидроелектране се налазе у следећим местима: Miranda, Picote 

I и II, Bemposta I & II, Baixo Sabor, Feiticeiro и Foz Tua. Њихов укупни инсталисани 

капацитет је 1.689MW, а количина електричне енергије коју је оне произвеле у 2018. 

години [...]. „EDP – Gestão da Produção de Energia“ нема зависних друштава и не 

послује нити остварује приход у Србији. 

 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ за концентрацију јесу Уговор о куповини акција, закључен 19. 

децембра 2019. године, између подносилаца пријаве (као купаца) и друштво EDP – 

Energias de Portugal, власника друштва „EDP – Gestão da Produção de Energia“, као 

продавца, као и Уговор о спровођењу понуде, који су закључили подносиоци пријаве. 

Овим уговорима је предвиђено да подносиоци пријаве стекну заједничку 

контролу над циљним пословањем, тако што ће, за потребе концентрације, права и 

обавезе потребне за управљање циљним пословањем бити издвојена, путем 

трансакције издвајања уз оснивање, из друштва „EDP – Gestão da Produção de Energia“, 

као власника хидроелектрана, у његово новоосновано друштво „Monet SPV“, које ће 

бити власник циљног пословања. Након тога, друштво „EDP – Gestão da Produção de 

Energia“ ће продати све своје акције у друштву „Monet SPV“ друштву „BidCo“, које ће 

бити у власништву подносилаца пријаве, друштава „ENGIE“ (са уделом од 40%), 

„Mirova“ (са уделом од 25%) и „Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole“ (са 

уделом од 35%). Затим ће се друштва „Monet SPV“ и „BidCo“ спојити у једно друштво, 

које ће се звати „Monet SPV“. 

Након спровођења концентрације, подносиоци пријаве ће вршити заједничку 

контролу над друштвом „Monet SPV“ и тиме над циљним пословањем. 

 

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су подносиоци пријаве 

имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника већи од износа 

који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 
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4. Релевантно тржиште    

 

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 

РС“, бр. 89/2009). За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је у 

конкретном случају одредила релевантно тржишта производа као тржиште производње 

и велепродаје електричне енергије. 

Комисија је тржиште производње и велепродаје електричне енергије посматрала 

као јединствено, имајући у виду своју праксу и праксу ЕУ, према којој се ово тржиште 

разликује од тржишта за трговину електричном енергијом, тржишта за пренос 

електричне енергије, тржишта помоћних услуга, тржишта дистрибуције електричне 

енергије, и тржишта малопродаје електричне енергије. Ово тржиште обухвата 

производњу домаће електричне енергије, као и физички увоз електричне енергије 

путем интерконектора, ради продаје или препродаје малопродавцима, трговцима и, у 

мањој мери, великим индустријским крајњим купцима. 

Комисија је на тај начин прихватила предлог подносилаца пријаве који сматрају 

да се релевантно тржиште производа може дефинисати на наведени начин, имајући у 

виду се циљно пословање обавља само на тржишту за производњу и снабдевање на 

велико електричном енергијом, као и на тржишту за помоћне услуге у Португалу, а да 

нема пословних активности нити прихода у Србији. Осим тога, ниједан од 

подносилаца не послује на тржиштима за производњу и снабдевање на велико 

електричном енергијом нити на тржишту за помоћне услуге у Србији. 

Подносиоци пријаве су предложили да се релевантно географско тржиште 

дефинише као територија Републике Србије. У складу са претходном праксом, 

релевантно географско тржиште, Комисија је дефинисала на националном нивоу, те је 

прихватила предлог подносилаца пријаве. 

 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које су јој доставили 

подносиоци пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију на 

релевантним тржиштима, имајући у виду да учесници у концентрацији не послују на 

релевантном тржишту у Србији и да BPCE група и циљно пословање уопште не 

послују у Србији. Циљно пословање се обавља само на тржишту за производњу и 

снабдевање на велико електричном енергијом у Португалији. 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 

1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, 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. 

 

 

 

 

 

 



5 

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. 

 

 


