
1 

 

 
                   Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 

                 податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...]  

                 или у распону који Комисија сматра одговарајућим 

начином заштите, а изостављени подаци ознаком XXX 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

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 6/0-02-450/2021-1, коју су дана 20. маја 2021. године, поднела 

привредна друштва PPC RENEWABLES S.A., са седиштем на адреси Kapodistriou 3, GR 

153 43, Agia Paraskevi, Атина, Грчка, и GEOENERGY AEGEAN S.M.S.A., са седиштем на 

адреси Емоу 25, Кифисија, Атика, Грчка, преко пуномоћника адвоката Срђана Јанковића, 

адвокатска канцеларија Petrikić & Partneri, Војводе Бране 59/9, Београд, дана 10. јуна 2021. 

године доноси следеће    

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

стицањем заједничке контроле од стране привредних друштава PPC RENEWABLES S.A., 

са седиштем на адреси Kapodistriou 3, GR 153 43, Agia Paraskevi, Атина, Грчка, матични 

број 003105201000, и GEOENERGY AEGEAN S.M.S.A, са седиштем на адреси Емоу 25, 

Кифисија, Атика, Грчка, регистарски број 156783801000, над привредним друштвом 

GEOTHERMAL TARGET TWO II SINGLE-MEMBER S.A., са седиштем на адреси 

Kapodistroiou 3, GR 153 43, Agia Paraskevi – Атина, Грчка, регистарски број 155230501000, 

куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, PPC RENEWABLES S.A., и GEOENERGY 

AEGEAN S.M.S.A., уплатили износ од  XXX евра, дана 21. маја 2021. године на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења 

о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредна друштва PPC RENEWABLES S.A., са седиштем на адреси Kapodistriou 3, GR 

153 43, Agia Paraskevi, Атина, Грчка, матични број 003105201000 (даље у тексту: PPCR), и 

GEOENERGY AEGEAN S.M.S.A., са седиштем на адреси Емоу 25, Кифисија, Атика, 

Грчка, регистарски број 156783801000 (заједно у даљем тексту: подносиоци пријаве), 
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поднели су Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 20. маја 2021. 

године, преко пуномоћника, пријаву концентрације.  

 

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). Доказ о извршеној уплати, 

којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је 

утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета. 

 

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 у концентрацији 

 

Један од подносилаца пријаве, PPCR je зависно друштво, које је 100% у власништву 

друштва Рubliс Power Corporation SA (РРС), највеће грчке компаније за производњу 

електричне енергије. PPCR je 2006. године „наследио“ све активности повезане са 

обновљивим изворима енергије (ветар, мале хидроелектране, соларна и геотермална 

енергија) од РРС-а, укључујући све технолошке иновације, знање и стручност у пољу 

производње електричне енергије. Друштво PPCR поседује 31 ветропарк, 18 малих 

хидроелектрана и 28 соларних електрана са фотонапонским ћелијама укупне инсталиране 

снаге 270 MW (од чега оквирно 190 MW припада PPCR-y директно или индиректно преко 

заједничких улагања). Ово друштво је укључено у пројекте који се односе на обновљиве 

изворе енергије; тренутно реализује план проширења новим и обновљивим пројектима 

ветра, а укључено је и у пројекте цевовода за геотермалну и биомасу и хибридне 

електране. PPCR производи електричну енергију без негативног утицаја на животну 

средину са планираним пројектима у различитим фазама развоја који укупно износе више 

од 330 MW.  

 
РРС група је активна у Србији на тржишту за трговину електричном енергијом преко свог 

повезаног друштва Energy Delivery Solutions д.о.о. Beograd, Стојана Протића бр. 30, 

Београд, матични број 21199150, шифра делатности 3514 – трговина електричном 

енергијом (у даљем тексту: „EDS Београд"). Друштво EDS АД Скопје регистровано у 

Северној Македонији (у даљем тексту: „EDS Скопје"), непосредни је власник и 

оперативни центар друштава EDS Београд, EDS International SK s.r.o. у Словачкој и EDS 

International KS LLC (EDS друштва). EDS друштва заједно, организована у холдинг 

структури, присутна су на регионaлним берзама електричне енергије, са годишњим 

портфељем од 1,6 TWh енергије у 2019. години и 0,96 TWh енергије у првих девет месеци 

2020. године. На велепродајном нивоу, EDS друштва тргују електричном енергијом у свим 

земљама региона југоисточне Европе без изузетка. На малопродајном нивоу, током 2019. 

године и за девет месеци 2020. године, EDS друштва су била присутна само у Северној 

Македонији. 
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Други подносилац пријаве, Geonergy Aegean је друштво за посебне намене, под контролом 

компаније „HELECTOR Energy and Environmental Applications Societe Anonyme" (у даљем 

тексту: „Helector“), које је његов једини власник. Helector je друштво која послује у седам 

земаља, поседује и примењује најсавременије технологије у областима управљања 

отпадом и производње електричне енергије. Helector покрива читав спектар управљања 

биолошким отпадом и учествује са другим европским компанијама у модерним системима 

управљања отпадом. Helector је једна од водећих компанија у југоисточној Европи, која 

има стручност у областима управљања отпадом и производње електричне енергије.  

 

Вертикално интегрисаним радом, Helector je активан у читавом спектру дизајна, изградње 

и рада савремених постројења за прераду отпада, у aлтернативној производњи горива и у 

експлоатацији биомасе. Поред тога, Helector учествује и подржава бројне иницијативе за 

рециклирање. Helector, који је контролисан од стране друштва Ellaktor S.A, део је Ellaktor 

групe (у даљем тексту: „Ellaktor група“), једне од највећих инфраструктурних група у 

Грчкој и једне од водећих у југоисточној Европи, са међународним присуством и 

разноликим портфељом активности, фокусирајући се на изградњу, концесије, животну 

средину, обновљиве енергије и развој некретнина.  

 

Geonergy Aegean није активан на територији Србије и не генерише никакав промет у 

Србији. Међутим, Ellaktor група је активна у Србији где послује преко: (i) AKTOR A.T.E. 

огранак Београд, Милутина Миланковића бр. 1, Нови Београд, матични број 29502412, 

шифра делатности 4211 – изградња путева и аутопутева, и (ii) AKTOR ATE d.o.o, са 

седиштем у Београду, на адреси Милутина Миланковића бр. 1, матични број 20844027, 

шифра делатности 4211 – изградња путева и аутопутева, и то на тржишту извођења 

грађевинских радова, а превасходно тржишту изградње путева и аутопутева. 5  

Спровођењем концентрације, подносиоци пријаве ће стећи заједничку контролу над 

привредним друштвом GEOTHERMAL TARGET TWO II SINGLE-MEMBER S.A., са 

седиштем на адреси Kapodistroiou 3, GR 153 43, Agia Paraskevi – Атина, Грчка, 

регистарски број 155230501000 (даље у тексту: циљно друштво). Циљно друштво је 

основано од стране PPCR-a, као друштво за посебне намене у сврху управљања, развоја, 

финансирања, изградње и управљања специфичним пројектима обновљивих извора 

енергије у вези са експлоатацијом геотермалних резерви одређених геотермaлних извора 

који су дати у закуп PPCR-y од стране Републике Грчке, са циљем производње електричне 

енергије (инсталација и рад геотермалних електрана коришћењем геотермалне течности 

произведена из геотермaлних бунара), користећи геотермалне резерве из поменутих 

закупљених подручја. Циљно друштво није активно у Србији. По завршетку трансакције, 

подносиоци пријаве ћe заједнички контролисати циљно друштво. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

[...] на основу Уговора о продаји и куповини акција, који су подносиоци пријаве закључили 

6. маја 2021. године, и на основу Уговора акционара, који су подносиоци пријаве 

закључили 6. маја 2021. године, [...]. Однос између PPCR-a и циљног друштва регулисан је 

Уговором о сарадњи у вези са уговорима о коришћењу геотермaлних производа који су 

подносиоци пријаве закључили 5. маја 2021. године [...] 
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Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

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

укупних прихода које су 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 благовремено у складу са чланом 63. став 1. 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. 

 

Подносиоци сматрају да предложена трансакција неће утицати на конкуренцију у Србији 

и да не ствара било какву забринутост са аспекта конкуренције, јер не постоје преклапања 

између активности подносилаца и циљног друштва у Србији. Из тих разлога, подносиоци 

сматрају да дефиниција релевантног тржишта може остати отворена. Међутим, у циљу 

потпуности пријаве, предлажу да се релевантно тржиште производа за потребе пријаве 

може дефинисати као тржиште производње и велепродаје електричне енергије. Што се 

тиче релевантног географског тржишта, подносиоци предлажу да оно буде дефинисано на 

националном нивоу, односно као тржиште које обухвата територију Републике Србије. 

 

У складу са претходном праксом, а полазећи од стварних активности подносилаца пријаве 

и циљног друштва, Комисија се сагласила са подносиоцима захтева и за потребе оцене 

предметне концентрације, као релевантно тржиште производа одредила тржиште 

производње и велепродаје електричне енергије. 

 

Главна активност циљног друштва је производња електричне енергије (инстaлирање и рад 

геотермaлних електрана, које се испоручују из геотермалне течности произведене из 

геотермалних бунара), користећи геотермaлне резерве закупљених подручја. Према 

судској пракси Европске комисије, на коју се у пријави позивају подносиоци само ради 

потпуности пријаве, релевантно тржиште за производњу и снабдевање електричном 

енергијом на велико може се даље, на основу начина (средстава) производње електричне 

енергије, поделити на следећа под-тржишта: 

а) производња електричне енергије из конвенционалних извора (нпр. лигнит);  

б) производња електричне енергије из природног гаса;  

ц) производња електричне енергије из хидроенергије и  
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д) производња електричне енергије из обновљивих извора енергије (нпр. биогас, енергија 

ветра и сунца, геотермална енергија, биомаса итд.).  

 

Комисија сматра да се релевантно тржиште производа, у конкретном случају, не мора 

даље сегментирати, имајући у виду да концентрација свакако не нарушава конкуренцију у 

Србији. 

 

Према подацима надлежне Агенције за енергетику Републике Србије, усвајањем Закона о 

енергетици („Службени гласник  РС“, бр. 145/14 и 95/18, као и 40/21), област енергетике у 

домаћем законодавству је хармонизована са одредбама Трећег енергетског законодавног 

пакета Европске уније, чиме је настављен процес увођења конкуренције у 

електроенергетски сектор у Србији, а све како би се повећала ефикасност сектора кроз 

дејство тржишних механизама у производњи и снабдевању електричном енергијом, 

задржавајући при томе економску регулацију делатности преноса и дистрибуције 

електричне енергије. 

 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно тржиште производа 

географски дефинисала као тржиште Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у 

вези са чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а према наводима у пријави, Комисија 

је констатовала да циљно друштво није активно у Републици Србији. Истовремено, 

Ellaktor група, која преко свог зависног друштва Geonergy Aegean стиче већински удео 

чиме се  успоставља заједничка контрола над циљним друштвом, није активна на 

релевантном тржишту производње и велепродаје електричне енергије у Србији. Самим 

тим, трансакција неће имати ефеката на конкуренцију у Србији, јер не постоје преклапања 

између активности учесника у концентрацији у Србији, како хоризонталних тако и 

вертикалних. Дакле, трансакција нeћe имати негативан утицај на конкуренцију, нити на 

структуру релевантног тржишта у Србији. 

 

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

смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa 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 бр. 9, у року од 30 дана од 

дана достављања решења.  
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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. 

 

 

 

 

 

 


