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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 6/0-02-844/2021-1, коју су дана 31. децембра 2021. године 
поднела привредна друштва Masdar CES Europe B.V., са седиштем на адреси Evert van 

de Beekstraat 1 Unit 104, Schiphol, 1118CL, Краљевина Холандија, и Taaleri Development 

Holdings S.a.r.1., са седиштем на адреси 15 Boulevard F.V. Raiffeisen, 2411, Луксембург, 
Велико Војводство Луксембург, преко пуномоћника адвоката из Београда Предрага 
Видаковића, Тадије Сондермајера бр. 1, дана 30. марта 2022. године, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем заједничке контроле привредних друштава Masdar CES Europe B.V., 

са седиштем на адреси Evert van de Beekstraat 1 Unit 104, Schiphol, 1118CL, Краљевина 
Холандија, број регистрације 78749034, и Taaleri Development Holdings S.a.r.1., са 
седиштем на адреси 15 Boulevard F.V. Raiffeisen, 2411, Луксембург, Велико Војводство 

Луксембург, број регистрације В258303, над привредним друштвом Čibuk 2 Wind 

Energy doo Beograd-Vračar, са седиштем на адреси Ресавска бр. 23, Београд, Република 
Србија, матични број 21610046, куповином удела. 
 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве дана 31. децембра 2021. године у целости 

извршили своју обавезу уплатом износа од XXX динара на рачун Комисије за заштиту 
конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање овог решења према 
средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
 

Образложење 
 

Привредна друштва Masdar CES Europe B.V., са седиштем на адреси Evert van de 

Beekstraat 1 Unit 104, Schiphol, 1118CL, Краљевина Холандија, број регистрације 
78749034, и Taaleri Development Holdings S.a.r.1., са седиштем на адреси 15 Boulevard 

F.V. Raiffeisen, 2411, Луксембург, Велико Војводство Луксембург, број регистрације 
В258303 (у даљем тексту: Masdar, Taaleri или заједно подносиоци пријаве) поднела су 
дана 31. децембра 2021. године преко пуномоћника пријаву концентрације која је 
заведена под бројем 6/0-02-844/2021-1. Подносиоци пријаве су предложили да 
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију 
учесника на тржишту по скраћеном поступку. Комисији су достављене и допуне 
пријаве 28. јануара, као и 11. и 21. марта 2022. године. 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

          Број: 6/0-02-02/2022-7 

           Веза: 6/0-02-844/2021 

Датум: 30. март 2022. године 

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. 
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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). 

Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости.  

 

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. 
 

Учесници концентрације 

 

Друштво Masdar припада истоименој групи друштава (у даљем тексту: Masdar група) 
која је под крајњом контролом и у власништву државе Абу Даби, Уједињени Арапски 

Емирати. Masdar група представља глобалног лидера у области обновљивих извора 
енергије и одрживог урбаног развоја, како се наводи у пријави. Активности друштава 
која чине ову групу, према наводима у пријави, обухватају: 

- активности међународног холдинга и финансирања,  
- услуге управљања компанијама и приватним институцијама, 
- развој и изградња некретнина, 
- услуге управљања објектима, 
- услуге енергетске ефикасности зграда, 
- инвестирање у делатности аеродиндустрије, енергије, здравства, информатике и 

комуникационих текнологија, инфраструктуре, руда и рударства, чипова, 
непокретности, хотелијерства и услужних делатности. 

 

Друштво Taaleri припада групи друштава која је под крајњом контролом друштва 
Taaleri Оуј, са седиштем на адреси Kasarmikatu 21 В, Хелсинки, Финска, број 
регистрације 2234823-5 (у даљем тексту: Taaleri група). Друштво Taaleri Оуј је 
листирано на Хелсиншкој берзи хартија од вредности.  

 

Taaleri група представља нордијску компанију активну у областима управљања 
инвестицијама и имовином, нарочито у областима обновљивих извора енергије и 

других алтернативних инвестиција.  
 

Пословање ове групе друштава организовано је у два сегмента, и то „Управљање 
приватном имовином“ и „Стратешке инвестиције“. Према наводима у пријави, ова 
група друштава управља портфолиом/постројењима за производњу електричне 
енергије употребом ветра и сунца од 2,8 GW у Европи, Сједињеним Америчким 

Државама и на Блиском истоку. 
 

Групе друштава којима припадају подносиоци пријаве су у Републици Србији 

присутне посредством следећих зависних регистрованих друштава, која су под 

заједничком контролом подносилаца пријаве: 
1. Vetroelektrane Balkana d.o.o. Beograd (Stari Grad), са седиштем на адреси Ђype 

Јакшића бр. 6, Београд, матични број 20363720, претежна регистрована 
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делатност: производња електричне енергије, које управља Ветропарком Чибук 1 

укупне инсталисане снаге 158,46 MW, и 

2. Tesla Wind d.o.o. Beograd — Stari Grad, са седиштем на адреси Ђype Јакшића 
број бр. 6, Београд, матичним бројем 21125091, претежна регистрована 
делатност: делатност холдинг компанија. 

 

Предметном трансакцијом обухваћено је друштво Čibuk 2 Wind Energy doo Beograd-

Vračar, са седиштем на адреси Ресавска бр. 23, Београд, Република Србија, матични 

број 21610046, претежна регистрована делатност: производња електричне енергије (у 
даљем тексту: Čibuk 2 или циљно друштво). Циљно друштво тренутно није активно, а 
основано је са циљем развоја пројекта Ветропарк Чибук 2, планиране укупне 
инсталисане снаге од 155 MW. Према наводима у пријави, очекивано је да овај 
ветропарк отпочне са радом 2024. године. Циљно друштво се тренутно налази под 

контролом и у потпуном власништву физичког лица Милоша Цолића, са 
пребивалиштем у Републици Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрацији, Комисији је достављен Уговор о 

условном преносу удела у циљном друштву, закључен дана 31. децембра 2021. године, 
између подносилаца пријаве, у својству купаца, и физичког лица Милоша Цолића, у 
својству продавца 100% удела циљног друштва, при чему ће подносиоци пријаве 
куповином стећи по 50% удела у циљном друштву. Подносиоци пријаве планирају да 
спроведу предметну трансакцију посредством друштва посебне намене у ком ће сваки 

од њих поседовати по 50% удела и над којим ће вршити заједничку контролу. У вези са 
наведеним, Комисији је достављено Писмо о намерама које су подносиоци пријаве 
закључили 11. марта 2022. године, а у вези са оснивањем друштва у Републици Србији 

које ће бити под њиховом заједничком контролом и на које ће бити пренето 100% 

удела у циљном друштву. Након спровођења предметне концентрације, циљно 
друштво ће бити под заједничком контролом подносилаца пријаве. 
 

Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 
смислу члана 17. став 1. тачка 3. 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 

годишњим приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве остварених у 
свету и у Републици Србији у 2020. 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. и став 2. 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 
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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.  
 

О активностима група друштава којима припадају подносиоци пријаве било је речи у 
претходном делу овог Образложења. У Републици Србији подносиоци пријаве 
посредством својих зависних друштава управљају ветропарком Чибук 1 инсталисане 
снаге од 158,46 MW и од 2019. године су активни у производњи и продаји електричне 
енергије. 
 

Пројекат циљног друштва - ветропарк Чибук 2 обухвата површину од око 4.755,5 

хектара земљишта у катастарским општинама Баваниште и Мраморак, Општина 
Ковин. Укупна планирана инсталисана снага овог ветропарка износи 155 MW. Циљно 
друштво још увек није активно на тржишту, нема инсталисане капацитете и није 
остварило приходе од производње и продаје електричне енергије, а планирано је да 
отпочне са радом 2024. године. 
 

Поднoсиоци пријаве су предложили да се релевантно тржиште одреди као тржиште 
изградње, развоја и управљања ветропарковима, и као тржиште производње и продаје 
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, 95/18 - др. закон, и 40/21), 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 представља регулаторно тело са надлежностима у секторима електричне 
енергије, природног гаса, нафте и нафтник деривата, као и топлотне енергије која се 
производи у електранама - топланама. Надлежност Агенције обухвата, између осталог, 
регулацију цена, лиценцирање енергетских субјеката за обављање енергетскик 
делатности и надзор над тржиштем енергије. 
 

Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа производа, а нарочито 
активности циљног друштва и своју досадашњу праксу, Комисија је релевантно 
тржиште производа, у конкретном случају, дефинисала као тржиште производње и 

велепродаје електричне енергије. Комисија није раздвајала релеватно тржиште 
производа у односу на извор из којег се електрична енергија производи – укључујући 

обновљиве изворе, као што су енергија из ветра, соларна или хидро енергија, с обзиром 

на то да за оцену ефеката предметне концентрације, таква подела није неопходна. 
 

Комисија је за оцену предметне концентрације релевантно географско тржиште 
дефинисала као тржиште Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. а у вези 

члана 2. Закона.  
 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да су 
подносиоци пријаве присутни на дефинисаном релевантном тржишту.  
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Комисији су достављени подаци који се заснивају на Извештају Агенције за енергетику 
Републике Србије у складу са којима су укупни капацитети за производњу електричне 
енергије прикључени на преносни систем у 2020. години у Републици Србији износили 

8.073 MW. Инсталисани капацитети ветропарка који је под контролом подносилаца 
пријаве, Чибук, од 158,46 MW чине 1,93% укупних капацитета за производњу 
електричне енергије прикључених на преносни систем у Републици Србији. Циљно 
друштво предметне трансакције још увек није активно у производњи и продаји 

електричне енергије у Републици Србији.  

 

На основу наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације 
неће довести до хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката 
на тржишту производње и продаје електричне енергије 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: 

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.  

 

 


