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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 6/0-02-608/2021-1, коју је дана 13. августа 2021. године поднело 

привредно друштво МЕТ Renewables Holding, са седиштем на адреси Baarerstrasse 141, 

6300 Цуг, Швајцарска, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, из адвокатске 

канцеларије Моравчевић, Војновић и партнери аод, Булевар војводине Бојовића 6-8, 

Београд, дана 2. септембра 2021. године, доноси следеће 

    

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

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

стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва МЕТ Renewables Holding, 

са седиштем на адреси Baarerstrasse 141, 6300 Цуг, Швајцарска, матични број CHE-

401.688.122, над привредним друштвом Eolica Bulgaria EAD, са седиштем на адреси 188 

Булевар Сливница, улаз А, спрат 7, стан 21, Обориште регион, 1202 Софија, Бугарска, 

матични број 131282303, куповином 100% акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво МЕТ Renewables Holding, дана 27. 

августа 2021. године, уплатило износ од  XXX евра (XXX евра) 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 
 

Привредно друштво МЕТ Renewables Holding, са седиштем на адреси Baarerstrasse 141, 

6300 Цуг, Швајцарска, матични број CHE-401.688.122 (даље у тексту: МЕТ или 

подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: 

Комисија), 13. августа 2021. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације која је 
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заведена под бројем 6/0-02-608/2021-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац је поднео и 

допуну пријаве 19. августа 2021. године. Подносилац пријаве је предложио да Комисија 

одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, 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 

 

Подносилац пријаве припада МЕТ групи друштава, чије је матично друштво МЕТ Holding 

AG, са седиштем у Швајцарској. МЕТ је у искључивом власништву [...]. 

 

МЕТ Holding AG je интегрисано европско енергетско друштво, које се бави разноврсним 

пословним активностима преко својих зависних друштава у области природног гаса, 

ТПГ/ТНГ, струје и нафте, а које су усмерене на трговину на велико различитим 

производима, трговину и продају, као и енергетску инфраструктуру и индустријску 

имовину. 

 

МЕТ послује од јуна 2020. године [...]. 

 

МЕТ група има четири зависна друштва у Србији:  

 

1.  МЕТ SRB д.о.о, Булевар Зорана Ђинђића 48в, Нови Београд, матични број 

20952920, чија је делатност трговина електричном енергијом. МЕТ SRB је 

фокусиран на снабдевање природним гасом и електричном енергијом 

велепродајних и малопродајних сегмената српског тржишта, које је прилагођено 

потребама купаца;  

 

2. Pepo Energy доо, Јужна индустријска зона 14, Ново Милешево, матични број 

21471607, чија је делатности производња електричне енергије. Реро Energy 

управља зеленом електраном у Новом Милешеву. То је електрана на биогас 

инсталисане снаге 1,2 MW која користи остатке пољопривредне биомасе за 

производњу биогаса, а која заузврат производи електричну и топлотну енергију. 

Електрана је пуштена у рад у јануару 2021. године. 
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3. NIS МЕТ Energowind д.о.о, Омладинских бригада 90 д, 11070 Београд, Србија, 

матични број 20107901, чија је делатност производња електричне енергије. Ово 

друштво је под заједничком контролом зависног друштва МЕТ групе – MET 

Renewabіes AG, и Акционарског друштва НИС ПЕТРОЛ Београд, са власничким 

уделима од по 50%.  Планирано је да друштво управља ветрофармом Пландиште 

преко свог зависног друштва у искључивом власништву Wind Park Пландиште 

д.о.о. Београд; 

 

4. Wind Park Пландиште д.о.о, Омладинских бригада 90д, Београд, матични број 

20683066, чија је делатности производња електричне енергије, у потпуном 

власништву заједничке фирме NIS MET Energowind. Друштво Wind Park 

Пландиште је основано 2010. године као пројектно друштво за спровођење 

пројекта ветропарка Пландиште 1. Ветропарк Пландиште 1 је дизајниран као 

електрана укупне снаге 102 MW. Грађевинска дозвола допушта изградњу 34 

ветротурбине, будући да пројектни тим разматра могућност коришћења мањег 

броја турбина вeћег капацитета са циљем да оствари планирани ниво инсталисане 

снаге. Ветрофарма ће бити повезана на оператера преносног система Србије преко 

трафостанице постојеће линије за пренос електричне енергије од 110 kW. Поред 

самог ветропарка, трафостанице и прикључних инсталација, пројекат обухвата и 

изградњу и реконструкцију локалних приступних путева. Ветропарк Пландиште 1 

је тренутно у развојној фази и још увек није пуштен у рад. 

 

Керреl Infrastructure Holdings Pte. Ltd., индиректни акционар подносиоца пријаве и зависно 

друштво у искључивом власништву Керреl Corporation je одговорно за рад групе друштава 

која послују у области енергетске инфраструктуре (производња електричне енергије, 

трговина на мало електричном енергијом/ природним гасом, решења и услуге за 

централно грејање и хлађење) и еколошка инфраструктура (отпадом до енергије и решења 

за третман воде), углавном у Азији. У 2020. години, Керреl група није имала зависна 

друштва у Србији и није остварила приход у Србији. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Eolica Bulgaria EAD (даље у тексту: Eolica или циљно друштво), са седиштем на 

адреси 188 Булевар Сливница, улаз А, спрат 7, стан 21, Обориште регион, 1202 Софија, 

Бугарска, матични број 131282303.  Претежна регистрована делатност друштва Eolica је 

развој, изградња и управљање пројектима за производњу електричне енергије из 

обновљивих извора енергије. Eolica је пројектно друштво чији је главни циљ изградња и 

пуштање у рад Ветропарка Суворово (WF Суворово) у Бугарској. Eolica нема зависна 

друштва и не послује и не остварује приход у Србији. 

 

Eolica је зависно друштво у искључивом власништву Eolica Suvorovo EAD, Бугарска (даље 

у тексту: продавац). Крајње матично друштво је Grupo Empresarial Enhol S.L. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

[...] У ту сврху, стране су потписале Уговор о купопродаји, дана 30. јула 2021. године, који 

је достављен као правни основ предметне концентрације. 
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Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) 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 је подносилац пријаве имао обавезу 

да пријави 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. 

 

Према наводима из пријаве, у одсуству хоризонталних преклапања између активности 

учесника у концентрацији у Србији, подносилац пријаве сматра да се релевантно тржиште 

производа може дефинисати као тржиште производње и велепродаје електричне енергије. 

Комисија је прихватила овај предлог и као релевантно тржиште производа, у конкретном 

случају утврдила тржиште производње и велепродаје електричне енергије, имајући у виду 

активности циљног друштва, чији је главни циљ изградња и пуштање у рад ветропарка 

Суворово у Бугарској.  

 

Према наводима из пријаве, приликом дефинисања тржишта производње и велепродаје 

електричне енергије, Европска комисија обично не прави разлику између различитих 

извора енергије који су коришћени и сматра да је тржиште јединствено без обзира да ли се 

електрична енергија производи из електрана на гас, обновљивих извори енергије, итд. У 

појединим случајевима, имајући у виду специфичности различитих националних 

енергетских тржишта, Европска комисија је такође разматрала могућност даље поделе 

тржишта према неколико могућих критеријума (у зависности од тога да ли се трансакције 

врше у вршним (или чак супер вршним) или невршним сатима; врсти производње - нпр. 

нуклеарне, гасне електране, ветроелектране; законским прописима - општи и специјални 

режим тј. регулисано и нерегулисано тржиште итд.). Комисија је става да дефинисано 

тржиште није потребно уже посматрати, јер другачија одлука није од утицаја на одлуку о 

дозвољености концентрације, с обзиром на то да она свакако не нарушава конкуренцију у 

Србији. 

 

Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике 

Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона, прихвативши тиме и 

предлог подносиоца пријаве. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија је 

на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да концентрација 

неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту у Србији, имајући у виду да између 

учесника у концентрацији нема преклапања у пословању на овом тржишту. Као што је 

поменуто, циљно друштво послује само у Бугарској. Није присутно и не остварује приход 

у Србији. Трансакција, у том смислу, како се наводи у пријави, неће довести до 

преклапања нити ће негативно утицати на релевантно тржиште у Србији.  

 

У складу са претходно наведеним, може се закључити да спровођењем предметне 

концентрације неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално 

посматрано, те 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. 

 

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.  

 

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. 

 


