
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-656/2021-1, коју је 21. септембра 

2021. године поднело привредно друштво Slovenia Broadband S.à.r.l. са седиштем на 

адреси Rue Edward Steichen 2, 2540 Луксембург, Велико Војводство Луксембург, преко 

пуномоћника адвоката Стефана Савића, из адвокатске канцеларије „Karanovic & 

Partners“, Ресавска 23, Београд, дана 28. октобра 2021. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Slovenia 

Broadband S.à.r.l. са седиштем на адреси Rue Edward Steichen 2, 2540 Луксембург, 

Велико Војводство Луксембург, матични број B145882, над привредним друштвом 

Tessa Energy EOOD, са седиштем на адреси 4 Ivayio Str., Triaditsa regija, 1000 Софија, 

Бугарска,  матични број  130563354, куповином 80% удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Slovenia Broadband, дана 

27. октобра 2021. године уплатио 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 
 

Привредно друштво Slovenia Broadband S.à.r.l. са седиштем на адреси Rue Edward 

Steichen 2, 2540 Луксембург, Велико Војводство Луксембург, матични број B145882 

(даље у тексту: Slovenia Broadband или подносилац пријаве), поднело је Комисији за 

заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), дана 21. септембра 2021. године, 

преко пуномоћника адвоката, пријаву концентрације број 6/0-02-656/2021-1. 

Подносилац пријаве је доставио допуне пријаве концентрације 6. и 13. октобра 2021. 

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 
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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. 

  

1. Учесници у концентрацији  

Подносилац пријаве је у крајњем власништву фондова које саветује BC Partners, 

међународни инвестициони фонд са седиштем у Лондону. BC фoндoви су искључивo 

финaнсиjски инвeститoри, тj. нису укључeни у свaкoднeвнe пoслoвнe aктивнoсти 

кoмпaниja у кoje инвeстирajу, кojимa упрaвљajу сoпствeни oдбoри дирeктoрa. BC 

Partners међународни инвестициони фонд који нуди изабране, фокусиране 

инвестиционе стратегије намењене да допуњују једна другу и да стварају добит својим 

инвеститорима. Основан 1986. године као један од првих пан-европских инвеститора, 

BC Partners се развио у једну од водећих алтернативних инвестиционих компанија 

инвестирајући првенствено у велике бизнисе у Европи и Америци кроз своју мрежу 

канцеларија у Лондону, Хамбургу и Њујорку, како се наводи у пријави. BC Partners 

пружа константан приступ инвестирању кроз своје три стратегије користећи се 

детаљним анализама да би обезбедио заштиту од ризика и идентификовао реалне и 

значајне прилике за стварање вредности. Његова партнерска структура је направљена 

тако да усклађује интересе компаније са интересом инвеститора. Додатно, подносилац 

пријаве представља холдинг друштво уже групације у саставу BC Partners-a - United 

Group, која пружа телекомуникационе и медијске услуге у неколико земаља у региону. 

        Група BC Partners je у Србиjи прeтeжнo aктивна прeкo групе друштава „United 

Group“, која пружају телекомуникационе и друге услуге у вези са дистрибуцијом 

медијског садржаја у неколико земаља у региону бивше Југославије, укључујући 

Србију. Списак друштава која послују у оквиру фондова BC Partners, групе United 

Group и подносиоца пријаве налазе се у списима предмета. 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће, куповином 

удела, стећи директну појединачну контролу над привредним друштвом Tessa Energy 

EOOD, са седиштем на адреси 4 Ivayio Str., Triaditsa regija, 1000 Софија, Бугарска,  

матични број  130563354 (даље у тексту: циљно друштво).      

Циљно друштво представља једночлано друштво са ограниченом одговорношћу, 

основано са циљем развоја пројеката ветропаркова. Тренутно, циљно друштво се 

налази у власништву физичког лица Alexandera Najedenov Shterev-a, држављанина 

Бугарске. Циљно друштво полаже права на изградњу и стављање у рад ветропарка 

пројектног назива „Kremena-Trigortsi“ са укупним инсталираним капацитетом од око 

70 МW, на око 86.000 m² у близини села Kremena и Trigortsi, Dobrich регион, Бугарска. 

Додатно, циљно друштво полаже права на изградњу и стављање у рад ветропарка 

пројектног назива „Strazhitsa“ са укупним инсталираним капацитетом од око 70 МW, 

на око 125.000 m² у близини села Strajitsa, Balchik општина, Бугарска. 

Циљно друштво није присутно и не остварује приход на територији Републике 

Србије. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Као правни основ за предметну концентрацију Комисији је достављен Уговор о 

купопродаји удела, закључен 27. септембра 2021. године између подносиоца пријаве, у 

својству купца и власника циљног друштва, у својству продавца, којим је предвиђено 
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да ће подносилац купити 80% удела у циљном друштву. Будући да је, према наводима 

из пријаве, подносилац искључиво заинтересован за учествовање у „Kremena-Trigortsi“ 

пројекту, сва права и обавезе у вези са „Strazhitsa“ пројектом ће бити издвојене из 

циљног друштва. Према томе, по завршетку предметне трансакције, циљно друштво ће 

искључиво држати права у вези са изградњом и стављањем у рад „Kremena-Trigortsi“ 

пројекта. 

По спровођењу планиране трансакције, подносилац пријаве ће стећи директну 

појединачну контролу над циљним друштвом, док ће продавац задржати мањински 

неконтролни удео од 20%. 

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) 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 је постојала обавеза 

пријаве концентрације, 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. 

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). 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 сматра да, у конкретном случају, није потребно коначно 

дефинисати релевантно тржиште, јер независно од усвојене дефиниције, предложена 

трансакција неће имати утицаја на конкуренцију у Србији. Међутим, ради прецизности 

и у сврху пружања потпуних информација, подносилац пријаве предлаже да се 

релевантна тржишта производа за предметну трансакцију дефинишу као: тржиште 

развоја, изградње и управљања ветропарковима и тржиште производње и продаје 

електричне енергије, што је Комисија и прихватила у конкретном случају.  

 За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је дефинисала два 

релевантна тржишта производа: 1. тржиште развоја, изградње и управљања 

ветропарковима, и 2. тржиште производње и велепродаје електричне енергије. 

       Ветропарк чини група ветрогенератора на истој локацији који се користе за 

производњу електричне енергије. У Републици Србији, Законом о енергетици 

(„Службени гласник РС”, бр. 145/14 и 95/18 - др. закон), прописано је да су питања у 

области обновљивих извора енергије у надлежности Владе, односно министарства 

надлежног за послове енергетике, а Агенција за енергетику Републике Србије 

надлежна је за издавање и одузимање лиценце за обављање делатности производње 

електричне енергије и комбиновану производњу електричне и топлотне енергије из 

обновљивих извора енергије. 
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За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште, за оба претходно дефинисана релевантна тржишта производа, у складу са 

својом надлежношћу, дефинисала као територију Републике Србије.  

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 

пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, 

односно конкуренцију на релевантним тржиштима, имајући у виду да подносилац 

пријаве није присутан на утврђеним релевантним тржиштима, док циљно није уопште 

присутно у Републици Србији.  

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. 

 

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 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, c.p. 

 

 


