
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и 

члана 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 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 6/0-02-481/2021-1, коју је 4. јуна 2021. 

године поднело привредно друштво „VINCI“ SA, са седиштем на адреси Cours 

Ferdinand de Lesseps 1, Rueil-Malmaison, Француска, преко пуномоћника адвоката 

Марка Брежанчића, улица Кнез Михаилова 1-3, Београд, дана 15. јула 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 „VINCI“ 

SA, са седиштем на адреси Cours Ferdinand de Lesseps 1, Rueil-Malmaison, Француска, 

матични број 552037806, над привредним друштвом „Еnеrgía y Servicios DINSA II, 

S.L.U“, са седиштем на адреси Calle Cardenal Marcelo Spínola 10, 28016 Maдрид, 

Шпанија, порески идентификациони број В-88515242, и његовим зависним друштвима, 

куповином 100% удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио XXX динара на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу накнаде за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво „VINCI“ SA, са седиштем на адреси Cours Ferdinand de 

Lesseps 1, Rueil-Malmaison, Француска, матични број 552037806 (даље у тексту: 

„VINCI“ или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље 

у тексту: Комисија), дана 4. јуна 2021. године, преко пуномоћника адвоката Марка 

Брежанчића, улица Кнез Михаилова 1-3, Београд пријаву концентрације број 6/0-02-

481/2021-1. Подносилац пријаве је доставио допуне пријаве концентрације 29. и 30. 

јуна и 12. јула 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 
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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), 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 послује као крајње контролно друштво групе друштава 

„VINCI“. Компанија „VINCI“ је листирана на „Euronext“ берзи у Паризу. У оквиру 

групе „VINCI“ послују две групе друштава: друштва чија делатност се односи на 

стицање и спровођење концесија у вези са транспортом (концесије за аутопутеве, за 

аеродроме и у области железница) и у вези са коришћењем других предмета концесије 

(стадиони и бране), и друштва која се баве изградњом, одржавањем саобраћајница и 

енергетском делатношћу.  

Група VINCI је у Републици присутна преко друштва „BELGRADE AIRPORT 

d.o.o. Beograd”, са седиштем на адреси 11180 Београд 59, Београд, матични број 

21364568, које обавља делатност оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у 

Београду и послује на тржишту аеродромских услуга. Ово друштво је основано као 

друштво за посебне намене, искључиво ради реализације Уговора о концесији за 

финансирање, развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање 

инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд и обављање делатности 

оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду, закљученог 22. марта 

2018. године. Регистрована претежна делатност подносиоца пријаве је „услужне 

делатности у ваздушном саобраћају“. 

Група VINCI је у Републици присутна и преко друштва SOC 381 d.o.o. Beograd, са 

седиштем на адреси Мајке Јевросиме 23, матични број 21439398, које је основано као 

shell компанија ради куповине земљишта неопходног за развој Аеродрома Никола 

Тесла, затим преко друштва FREYSSINET SRBIJA DOO, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 104/2, Београд, матични број 21575496, као и преко друштва Vinci Terna 

Construction JV d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Господар Јованова 5, матични 

број 21422614. 

У Републици Србији, група „VINCI“ има и издвојени организациони део 

привредног друштва из састава VINCI групе које је присутно на тржишту Републике 

Србије. То је FREYSSINET OGRANAK BEOGRAD, Београд, Булевар Арсенија 

Чарнојевића 104, матични број 29501971 – огранак страног правног лица, друштва 

FREYSSINET INTERNATIONAL ET COMPAGNIE, Француска, матични број 

333912764, чија је претежна делатност изградња стамбених и нестамбених зграда. 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће, куповином 

удела, стећи контролу над привредним друштвом „Еnеrgía y Servicios DINSA II, S.L.U“, 

са седиштем на адреси Calle Cardenal Marcelo Spínola 10, 28016 Maдрид, Шпанија, 

порески идентификациони број В-88515242 (даље у тексту: циљно друштво). Циљно 

друштво послује као матично друштво групе друштава (даље у тексту: циљна група), 

која је углавном активна у Шпанији и земљама Латинске Америке и има две главне 

пословне линије:  
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1) услуге подршке индустрији које су углавном усмерене на уговоре за услуге 

индустријског одржавања, као и услуге подршке пословању корисника, посебно у вези 

са електротехничким услугама и машинским услугама. У мањем обиму циљна група 

нуди и услуге климатизације, ИТ решења и грађевинске услуге; 

2) активност интегрисаних пројеката усредсређена је на развој послова 

пројектовања, набавке и изградње, у којима циљна група врши пројектовање, набавку 

опреме и материјала, изградњу и иницијaлно покретање пројеката везаних за енергију 

(производњу електричне енергије); ова активност подразумева развој пројеката везаних 

за обновљиве изворе енергије и сектор нафте и гаса; поред тога, активност   

интегрисаних пројеката укључује концесије које се нaлазе искључиво изван Европе: 

седам енергетских концесија у Јужној Америци, једна концесија за систем за 

наводњавање у Јужној Америци и једна концесија за приобaлни ветропарк који се 

налази на Тајвану. 

Власник циљног друштва је друштво ACS Servicios Communicaciones у Energia, 

S.A., са седиштем на адреси Calle Cardenal Marcelo Spínola 10, 28016 Maдрид, Шпанија, 

порески идентификациони број А82435371 (даље у тексту: ACS SCE). Ово друштво је 

укључено у пружање грађевинских и индустријскик услуга широм света са фокусом на 

развој, изградњу, одржавање и рад енергетске, индустријске, цивилне и транспортне 

инфраструктуре. Друштво ACS SCE послује у оквиру ACS групе друштава, под 

крајњом контролом друштва ACS Actividades de Construccion у Servicios, S.A., са 

седиштем на адреси Avenida de Pio XII, 102, 28036 Мадрид, Шпанија, порески 

идентификациони број А28004885 (даље у тексту: ACS), које је једини власник 

друштва ACS SCE.  

ACS група има бројне пословне активности, од којик су кључне изградња 

инфраструктуре (активности везане за развој инфраструктура, као што су аутопут, 

железница, поморска и аеродромска делатност) и зграда (стамбене зграде, социјална 

инфраструктура и објекти), обезбеђивање инфраструктурних услуга (железничке, 

транспортне, комуникационе и технологије, енергетика, извори сировина, 

водопривреда и одбрамбени сектор), активности везане за рударски сектор и развој и 

рад транспортних концесија, индустријскик услуга (како услуге подршке индустрији 

услуге тако и интегрисани пројекати) и обезбеђивање услуга за појединце и градске 

објекте.  

Циљно друштво нема зависна друштва и не остварује приходе у Републици 

Србији. 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Правни основ за концентрацију јесте Уговор о куповини удела, који су 

закључили подносилац пријаве, као купац, и власник циљног друштва, као продавац. 

Овим уговором је предвиђено стицање 100% удела у циљном друштву, након чега ће 

подносилац пријаве вршити појединачну контролу над циљним друштвом и његовим 

зависним друштвима. 

У пријави се наводи да подносилац пријаве и друштво ACS намеравају да 

заједнички оснују привредно друштво које ће бити под појединачном контролом 

подносиоца пријаве, у циљу стицања, управљања, менаџмента имовином и 

оптимизације средстава производње и комерцијализације енергије из обновљивих 

извора које развије и изгради циљно друштво током минималног периода од осам 

година и шест месеци. Стварање овог друштва условљено је извршењем трансакције 

која је предвиђена Уговором о куповини удела, односно стицањем контроле над 
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циљним друштвом. Комисија је изнете наводе третирала као податке информативног 

карактера, с обзиром на то да ће заједничко друштво пословати као повезано друштво 

подносиоца пријаве, под његовом појединачном контролом. 

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.  

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 следећа релевантна тржишта производа: 

1) тржиште изградње стамбених објеката; 
2) тржиште изградње нестамбених објеката; 
3) тржиште изградње инфраструктурних објеката. 

Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог 

својства, уобичајене намене и цене, Комисија је приликом одређивања релевантног 

тржишта производа у конкретном случају првенствено имала у виду активности 

учесника у концентрацији, нарочито претежне делатности циљног друштва, као и 

праксу Комисије и Европске комисије.  

Подносилац пријаве сматра да би у овом случају тржиште производа требало да 

буде тржиште пружања грађевинских услуга, које би обухватило одређене делатности 

које се према својој природи могу посматрати одвојено, односно следеће грађевинске 

услуге: изградња стамбеник објеката, која обухвата стамбене блокове, друге 

вишепородичне стамбене зграде и индивидуалне породичне куће; изградња 

нестамбених објеката (попут индустријских објеката, пословног простора, тржних 

центара и болница итд.); изградња инфраструктурних објеката (попут путева, мостова, 

железничких пруга, канализационих система итд.). У пријави се наводи да оваква даља 

сегментација није потребна, с обзиром на то да циљно друштво, односно циљна група 

нису присутни ни на једном од релевантних тржишта у Републици Србији, те питање 

није од значаја за оцену предметне концентрације.  

У погледу географског одређења релевантних тржишта производа, Комисија је 

сва три тржишта производа ограничила на територију Републике Србије, што је у 

складу са предлогом подносиоца пријаве и са надлежношћу Комисије да, у складу са 

Законом, оцењује ефекте концентрације на конкуренцију на тржишту Републике 

Србије, због чега је и географско тржиште одређено на националном нивоу.  

5. 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 у Републици Србији, имајући у виду да 

циљно друштво не послује на релевантним тржиштима у Србији.  
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Имајући у виду да не постоје било каква преклапања у пословању учесника у 

концентрацији на тржишту Републике Србије, преузимањем циљног друштва неће се 

променити структура релевантних тржишта у Републици Србији, због чега неће бити 

ни нарушена конкуренција на тим тржиштима. 

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, с.р. 

 

 


