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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада 

за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени 

гласник РС“ број 49/2011), и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2010), члан Савета Комисије за 

заштиту конкуренције по овлашћењу председника Комисије за заштиту 

конкуренције бр. 1/0-06-332/2013-7 од 06. августа 2013. године, одлучујући по 

пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-594/2013-1, коју су по 

приложеном пуномоћју заједнички поднели адвокати из Београда Мирослав 

Стојановић, Маја Станковић и Марина Булатовић, сви из адвокатске 

канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6 11.070 

Нови Београд, у име друштва „Schneider Electric SA“ са регистрованим 

седиштем на адреси 35 rue Jozeph Monier, 92506 Rueil Malmaison Cdx, 

Француска, које је основано и регистровано под бројем 542048 574 R.C.S. 

NANTERRE, дана 3. октобра 2013. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва 

„Schneider Electric SA“ из Француске  са седиштем на адреси 35 rue Jozeph 

Monier, 92506 Rueil Malmaison Cdx, које је основано и организовано у складу са 

законима Француске и регистровано под бројем 542048 574 R.C.S. NANTERRE, 

над друштвом „Invensys plc“, које је основано и регистровано у складу са 

правом Енглеске, под регистарским бројем 166023, са седиштем на адреси 40 

Grosvenor Place, Лондон, Енглеска, до чега долази на основу преузимања свих 

акција друштва „Invensys plc“ од стране друштва „Schneider Electric SA“. 

  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у 

предвиђеном року извршио уплату износа од 24.938,00 

(двадесетчетирихиљадедеветстотина тридесетосам и 00/100) ЕУР на девизни 

рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, и 

уплату износа од 7.115,73 (седамхиљадасто петнаест и 73/100) динара на 

динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције број 840-880668-16, отворен 

код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије с позивом на 

број 6/0-02-594/2013-1, што представља одговарајућу висину накнаде за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 
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1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Адвокати Мирослав Стојановић, Маја Станковић и Марина Булатовић из 

Београда, сви из адвокатске канцеларије WOLF THEISS, ПЦ Ушће, Булевар 

Михајла Пупина бр. 6, 11.070 Нови Београд, у својству пуномоћника друштва 

„Schneider Electric SA“ из Француске (у даљем тексту: Schneider, или 

подносилац пријаве), Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија) поднели су дана 16. септембра 2013. године пријаву концентрације (у 

даљем тексту: пријава), заведену под бројем 6/0-02-594/2013-1. Након 

достављене допуне од 20. септембра о.г., предметна пријава у свему је 

усаглашена са Уредбом о садржају и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“ бр. 89/2009), на који начин су испуњени услови за 

одлучивање Комисије у овом управном поступку. Подносилац је благовремено 

и у целости уплатио прописани износ накнаде за издавање акта Комисије, што је 

констатовано у ставу II диспозитива. Подносилац пријаве је доставио 

образложени захтев за одлучивање Комисије по предметној пријави у скраћеном 

поступку. Такође, поднеском подносиоца пријаве од 20. септембра 2013. године, 

затражена је заштита одговарајућих података садржаних у предметној пријави, 

уз навођење разлога због којих се таква заштита тражи. Комисија је по овом 

захтеву одлучила доношењем Закључка о заштити података бр. 6/0-02-594/2013-

4 од 30. септембра 2013. године. 

Подносилац пријаве је матично друштво интернационалне групе 

(Schneider група) која је примарно активна у производњи и продаји производа из 

система за управљање енергијом. Schneider је друштво котирано на Париској 

берзи, које је на крају 2012. године имало близу 140 хиљада запослених. 

Достављени подаци о броју запослених у овом друштву, односно групи, који се 

односе на последње три пословне године, показују врло стабилну тенденцију 

раста броја запослених током посматраног периода. Потпуно исти закључак 

односи се и на податак у вези остварених прихода на светском нивоу, коју су, 

када је о групи Schneider реч износили близу 24 милијарде ЕУР. 

Подносилац пријаве присутан је на тржишту Републике Србије преко 

своја два зависна друштва. Прво од њих јесте „Schneider Electric Srbija“ д.о.о. из 

Београда. Реч је о предузећу за производњу електро опреме за дистрибуцију 

електричне енергије, индустријску контролу и аутоматизацију, које је основано 

2002. године, седиште му је у Београду и регистровано је за трговину на велико 

осталим машинама и опремом (шифра делатности: 4669). Ово домаће друштво 

је једночлано друштво, а његов оснивач и једини члан је „Schneider Electric 

Industries S.A.S.“, члан Schneider групе. Са укупно 48 запослених крајем 2012. 

године, [...]
1
 Друштво је активно у области продаје производа за дистрибуцију 

електричне енергије, аутоматизацију и контролу, а такође пружа повезане 

услуге које укључују поправке и испитивање система. 

Друго повезано друштво подносиоца пријаве које је регистровано и 

активно у Републици Србији, јесте „Schneider Electric DMS NS“ д.о.о. из Новог 

Сада. Основано је 20. маја 2008. године, а његова претежна делатност јесте 

рачунарско програмирање. Реч је о двочланом друштву, чији су чланови, једно 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке 
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инострано правно лице – „Telvent Energia S.A.“, са уделом од 57%, и једно 

домаће правно лице – „DMS grupa“ д.о.о. за електроенергетски инжењеринг из 

Новог Сада, са сувласничким уделом од 43%. Крајем 2012. године, „Schneider 

Electric DMS NS“, имао је више од 550 запослених, [...] Подносилац је Комисији 

доставио и информацију о томе који део овог прихода је остварен од продаје 

роба и услуга изван тржишта Републике Србије, а све релевантне информације у 

вези са тим, налазе се у списима предмета. Ово домаће друштво врши 

истраживање, развој и инжењеринг у области софтверског инжењерства за 

управљање електричном енергијом, а његова претежна делатност јесте 

рачунарско програмирање (шифра делатности: 6201). 

Друштво над којим ће подносилац пријаве на основу реализовања 

предметне пословне трансакције успоставити контролу, јесте енглеско друштво 

„Invensys plc“, са седиштем у Лондону (у даљем тексту: Invensys, или циљно 

друштво). Циљно друштво котирано је на званичној листи Лондонске берзе. 

Производи различите софтверске и информационе системе, системе за 

аутоматизовани процес контроле и програмиране системе за надгледање 

напајања. Са приближно 16,5 хиљада стално запослених (овај број са 

запосленима по основу уговора на одређено време, износи око 21 хиљаду), 

циљно друштво је активно у више од 180 држава широм света, у којима делује у 

четири пословна сегмента, а то су: софтвер, индустријска аутоматизација, 

уређаји за контролу енергије и апарати. У пословној 2012. години, циљно 

друштво остварило је приход од око 2,5 милијарди фунти. У оквиру приложене 

документације, Комисији су од стране подносиоца пријаве достављене све 

информације о тренутној власничкој структури овог друштва, његовим највећим 

акционарима, као и броју акција у поседу сваког од њих и појединачном 

процентуалном учешћу највећих акционара у укупној емисији акција циљног 

друштва. У Републици Србији Invensys нема своја зависна друштва, односно 

нема регистровану присутност на територији наше земље, али је и поред тога 

имало индиректне продаје неких од својих производа на нашем националном 

тржишту. Изузев таквих продаја циљно друштво нема, односно до сада није 

имало друге облике активности на националном тржишту Републике Србије. 

Као правни основ предложене пословне трансакције која се односи на 

стицање контроле подносиоца пријаве над друштвом Invensys у смислу члана 

17. Закона, до чега долази по основу преузимања акција циљног друштва, 

подносилац пријаве Комисији је доставио документ датиран са 31. јулом 2013. 

године. Тај документ представља објављену препоручену понуду власницима 

друштва Invensys, на основу које давалац такве понуде намерава да реализује 

преузимање свих акција циљног друштва. Понуда садржана у наведеном 

документу, рефлектује све услове предметне трансакције, који су договорени 

између одбора друштва Schneider и одбора друштва Invensys. То укључује и 

цену коју ће акционари циљног друштва остварити за продају сваке акције 

Invensys-а, о чему су у достављеном документу презентоване све релевантне 

информације. 

У одељку пријаве који се односи на предлог дефиниције релевантног 

тржишта дат од стране подносиоца пријаве, достављен је детаљан преглед свих 

активности учесника ове концентрације по њиховој врсти и профилу, односно 

промени између структуре активности које ови учесници тренутно обављају и 

оне којом су се бавили у претходном периоду. Конкретно, друштво Schneider 

као подносилац пријаве, првенствено је активно у производњи и продаји 

производа и система за управљање енергијом. Активности овог друштва у 
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претходној декади прошле су значајну трансформацију. Од фокуса на 

дистрибуцију електричне енергије и контролу пре 2000.-те године, ово друштво 

тренутно је усмерено на развој управљања енергијом, који се састоји од 

пружања решења енергетске ефикасности како би се помогло купцима да 

остваре бољу продуктивност уз потрошњу мање ресурса. Преусмеравање 

тежишта активности унутар друштва Schneider, резултирало је конституисањем 

две пословне групе, од којих прва – „Партнер пословна група“ пружа производе 

и решења ниског напона на свим крајњим тржиштима од изградње до 

индустрије и инфраструктуре, укључујући заштитне функције, надгледање, 

мерење снаге и контролу снаге, итд. Друга група – „Пословна група крајњих 

корисника“, обухвата сва остала пословања, односно индустрију, IT, 

инфраструктуру и зграде. О сваком сегменту овде наведених аспеката 

пословања, подносилац пријаве доставио је велики фонд информација и 

података и исти се налазе у списима предмета. 

Активности Invensys-а као циљног друштва технолошког профила, 

фокусиране су на испоруке индустријског софтвера, система и контролне 

опреме водећим индустријама. Пословање друштва Invensys, подељено је на 

четири сегмента и то: софтвер, индустријска аутоматизација, контрола енергије 

и апарати. За сваки од наведених сегмената пословања овог друштва, приказане 

су његове основне карактеристике и обележја. Све релевантне информације о 

томе, Комисија је ценила у поступку утврђивања битних чињеница значајних за 

доношење своје одлуке у овом поступку. 

У оцени преклапања учесника концентрације у претходно наведеним 

аспектима њиховог пословања, закључено је да се у погледу хоризонталних, 

вертикалних и конгломерацијских питања, ефекти предметне концентрације у 

оквиру генералних размера пословања ових друштава могу оценити на следећи 

начин и то: 

 

- да постоји хоризонтално преклапање између 

активности друштава Schneider и Invensys у сектору 

аутоматизације, прецизније у погледу 1) индустријске 

аутоматизације – односно аутоматизације постројења и 

2) контролних уређаја који се користе за индустријске, 

комерцијалне и стамбене примене; 

- да не постоје хоризонтална преклапања у сектору 

електричне енергије, будући да је у овом сектору 

активно само друштво Schneider, док Invensys као 

циљно друштво није укључено, односно не обавља 

никакве активности у овој области пословања; 

- да не постоји хоризонтално преклапање у погледу 

активности које се односе на апарате, где је активно 

само друштво Invensys, док Schneider не производи 

компоненте и системе који контролишу 

функционисање апарата (за кување, хлађење, прање 

веша и посуђа) у стамбеном и комерцијалном сектору. 

 

За потребе утврђивања преклапања учесника ове концентрације у 

Републици Србији, Комисија је користила информације о којима је претходно 

било речи, а тичу се облика и начина њихове присутности на нашем 

националном тржишту. Активности страна које се сматрају учесницима ове 
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концентрације, на тржишту Републике Србије, се већим делом не преклапају. 

Једино тржиште где се ова друштва преклапају, јесте тржиште HMI (Human 

Machine Interface – тржиште опреме за повезивање човека и машине) 

софтверских решења. Због овакве чињенице, подносилац пријаве сматра, а 

Комисија је такво становиште прихватила као исправно, да је то једино тржиште 

које је релевантно за потребе оцене ефеката спровођења предметне трансакције. 

Друштво Schneider процењује свој тржишни удео на релевантном тржишту у 

Републици Србији на приближно [...], док друштво Invensys на истом тржишту 

достиже удео од приближно [...]. То значи да комбиновани тржишни удео 

страна које су учесници предметне концентрације, након њеног спровођења 

неће бити преко [...]. Као главне конкуренте који су активни у Републици 

Србији у претходно опредељеној релевантној делатности, подносилац је према 

својим најбољим сазнањима издвојио следеће учеснике и определио висину 

њихових тржишних удела, а то су: „Weintek“ (тржишни удео од приближно 

19%), „Siemens“ (тржишни удео од око 9%), „Beier“ (тржишни удео од око 9%) 

и „Omron“ (тржишни удео од око 8%). Подносилац пријаве као напомену уз 

претходно изнете податке, истиче да економски разлог предложене трансакције 

није фокусиран на Србију, па су подаци о тржишним уделима главних 

конкурената, од стране подносиоца опредељени на основу интерних података и 

најбољих и најприближнијих процена датих на основу тих података. 

Мада је од стране подносиоца пријаве указано на то да је тржиште за 

HMI по својој географској димензији светско, Комисија је овакво становиште 

подносиоца, а у контексту изнетих разлога за такав став усвојила као исправно. 

Наиме, подносилац у делу пријаве који се тиче одређивања релевантног 

географског тржишта, указује на то да произвођачи HMI софтверских решења, 

дистрибуирају суштински исте производе свим својим купцима, независно од 

географске локације, транспортних трошкова, техничких захтева и језичке 

специфичности, што све укупно не представља значајна ограничења за преко-

граничну трговину. Сви велики добављачи HMI софтверских решења, нуде 

своје производе купцима широм света. Ипак, Комисија је, полазећи од својих 

законских надлежности у погледу територијалне примене Закона, за потребе 

овог поступка као релевантно географско тржиште одредила читаву националну 

територију, односно укупно тржиште Републике Србије. Комисија није 

утврдила потребу да се у конкретном случају релевантно географско тржиште 

дефинише и анализира уже од националног, односно нису утврђени разлози за 

сегментацију тржишта на уже географске целине. При оваквом ставу имало се у 

виду да се производи и решења страна (HMI софтверска решења) продају на 

целој територији Републике Србије. 

Осим у Републици Србији, пријава предметне концентрације биће 

поднета на одобрење органима надлежним за питања конкуренције у Европској 

Унији, САД-у, Бразилу, Канади и Кини. 

Подносилац пријаве доставио је јасне информације које се односе на 

разлоге спровођења ове концентрације. Мотиви за њену реализацију јесу 

обостране процене учесника ове трансакције, према којима она представља 

добар пословни, развојни и комерцијално-профитни потез. Конкретно, стицалац 

контроле намерава да кроз ову пословну трансакцију, развије своју позицију у 

глобалној аутоматизованој индустрији, да убрза своју експанзију на тржишту и 

да уравнотежи свој портфолио. Друштво Schneider сматра да су активности обе 

стране веома комплементарне. Истовремено, Invensys ће као циљно друштво 

проширити сегменте које покрива друштво Schneider и даље ће развити његову 



 6 

позицију у пружању контроле система и напредних софтверских решења. 

Штавише, комбиновано пословање учесника ће допринети повећању равнотеже 

понуда решења и услуга. Даље, трансакција ће обезбедити проширеној групи да 

побољша своју конкурентност, нудећи широк асортиман производа и услуга 

новим и постојећим клијентима, као и стицање економских користи од 

повећаног обима пословања. Сем тога, комбиновано пословање ће допринети 

проширењу географског присуства, нарочито кроз развој присуства друштва 

Schneider у Северној Америци. Коначно, стране које су учесници предметне 

концентрације имају сличне логистичке активности, због чега ће након спајања 

моћи да рационализују своје будуће пословање. То ће бити постигнуто на тај 

начин што убудуће неће постојати дупла имовина, а самим тим ће доћи и до 

смањења трошкова, што даље значи генерисање веће ефикасности и могућности 

странама да се агресивније такмиче за добробит својих купаца, како у оквиру 

ужег, тако и ширег географског простора. 

На основу укупног чињеничног стања утврђеног у овом поступку, 

Комисија је закључила да ће пријављена трансакција довести једино до 

умереног повећања комбинованог удела на једином релевантном тржишту 

(тржиште HMI софтверских решења) у Србији, због чега њено спровођење не 

доводи до значајног спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције 

на нашем националном тржишту, или његовом делу, а нарочито стварањем или 

јачањем доминантног положаја, па се у конкретном случају ради о дозвољеној 

концентрацији у смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у 

диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: 
 

Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може 

се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана достављања решења. 

  

     П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ  

 

    Иван Угрин, члан Савета   

 

 


