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Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ  

Број: 6/0-02-213/2016-7 

       Датум: 24. март 2016. године 

Београд 

          

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37 став 2 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), 

члана 192. став 1 Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, 

бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) и члана 2 став 1 тачка 6 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције (“Службени гласник РС“, бр. 49/2011), одлучујући по Пријави 

концентрације број: 6/0-02-213/2016-1 друштва MIC HOLDCO S.R.L. са 

регистрованим седиштем на адреси Viale Bianca Maria 25, Milano, Република 

Италија, поднетој 22. фебруара 2016. године преко пуномоћника, адвоката 

Бојане Миљановић из „Карановић & Николић“ оад из Београда, улица Ресавска 

бр. 23, дана 24. марта 2016. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника 

на тржишту која настаје стицањем контроле друштва MIC HOLDCO S.R.L. са 

регистрованим седиштем на адреси Viale Bianca Maria 25, 20122 Milano, 

Република Италија, уписаног у Привредни регистар Привредне, индустријске, 

занатске и пољопривредне коморе Милана под регистарским бројем 

09377170965 над друштвом ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA – 

S.P.A. са регистрованим седиштем на адреси Via San Martino della Battaglia 56, 

00185 Roma, Република Италија, уписаним у Привредни регистар Привредне, 

индустријске, занатске и пољопривредне коморе Рима под регистарским бројем 

00967720285, до које долази путем иницијалног стицања 37,1% акција друштва 

ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA – S.P.A. и свих преосталих 

његових акција путем објављивања обавезне понуде за преузимање. 
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II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио 

износ од 25.000 (двадесетпетхиљада) евра на девизни рачун Комисије за 

заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, што представља 

утврђену висину таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

Образложење 

 

Друштво MIC HOLDCO S.R.L. са регистрованим седиштем на адреси 

Viale Bianca Maria 25, 20122 Milano, Република Италија (у даљем тексту: MIC, 

подносилац Пријаве) је поднело Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) дана 22. фебруара 2016. године Пријаву концентрације број: 

6/0-02-213/2016-1 (у даљем тексту: Пријава) која настаје стицањем контроле 

подносиоца Пријаве над друштвом ENGINEERING-INGEGNERIA 

INFORMATICA – S.P.A. са регистрованим седиштем на адреси Via San Martino 

della Battaglia 56, 00185 Roma, Република Италија (у даљем тексту: EII, циљно 

друштво). Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Бојане Миљановић 

из „Карановић & Николић“ оад из Београда, улица Ресавска бр. 23. 

Пријава је поднета Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 6, 

став 1, тачка 1 Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба) из разлога да се 

учесници у концентрацији не преклапају у пословним активностима на истом 

релевантном тржишту производа и релевантном географском тржишту, што је 

Комисија оценила као исправно. С обзиром да поднета документација Комисији 

није била у свему усклађена са Уредбом, Пријава је допуњена поднесцима број: 

6/0-02-213/2016-2 од 25. фебруара 2016. године и број: 6/0-02-213/2016-4 од 18. 

марта 2016. године 

У предметном поступку подносилац Пријаве је поставио и Захтев за 

заштиту података поднеском број: 6/0-02-213/2016-3 од 7. марта 2016. године 

који је измењен поднеском број: 6/0-02-213/2016-5 од 18. марта 2016. године, а 

тиче се заштите података који представљају садржину Пријаве, њених допуна и 

докумената која су предата као додаци уз Пријаву у папирној и електронској 

верзији. Председник Комисије је, решавајући по наведеном захтеву, донео 24. 

марта 2016. године Закључак о заштити података број: 6/0-02-213/2016-6. 

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве извршио уплату 

утврђене висине таксе за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II 

диспозитива.  

На приказани начин је Пријава у скраћеном облику комплетирана и 

испуњени су услови за поступање и одлучивање Комисије у скраћеном 

поступку. 

Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи. 

 

MIC је друштво посебне намене основано 28. јануара 2016. године за 

потребе предметне трансакције са делатношћу – управљање економским 

субјектом и под крајњом је заједничком контролом следећих друштава: 
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1. NBSH Acquisition, LLC (Neuberger Berman) – [...]
1
 са регистрованим 

седиштем на адреси 605 Third Avenue, New York, NY 10158-3698 (у 

даљем тексту: NB), 

 

2. Apax Partners LLP – [...], са регистрованим седиштем на адреси 33 Jermyn 

Street, London, SW1Y 6DN, Уједињено Краљевство (у даљем тексту: АР), 

 

Заједничка контрола NB-а и АР-а над MIC-om се обавља посредством АР 

и NB фондова. 

 

NB је […].  

[...]. 

АР је […]. 

[…]: 

 

1. [...]; 

 

2. [...]. 

 

АР и NB са повезаним учесницима на тржишту (у које спадају и MIC и 

његова зависна друштва) представљају једног учесника на тржишту у складу са 

чланом 5 Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 

95/13, у даљем тексту: Закон).  

 EII је акционарско друштво које је основано и послује у складу са 

законима Републике Италије и представља италијанског апсолутног лидера у 

сектору информационих технологија и софтвера, са регистрованим присуством 

и у Белгији, Бразилу, Аргентини, САД, Републици Србији. Као јавно друштво 

котирано је на берзи града Милана. Оснивачка породица је власник релевантне 

већине његових акција, док су преостале акције у власништву инвестиционих 

фондова или су доступне за куповину трећим лицима (free floating shares). 

 

Циљно друштво је присутно у Републици Србији преко јединог зависног 

друштва: 

 

1. MTH BALKAN D.O.O. BEOGRAD, са регистрованим седиштем у улици 

Булевар Михајла Пупина бр. 10 б, Београд-Нови Београд, Република 

Србија, матични број 20886331. Његова претежна регистрована 

делатност јесте: остале услуге информационе технологије – шифра 6209. 

Друштво има партнерство са Microsoft-ом и нуди, имплементира и 

подржава информационе системе управљања Microsoft Dynamics, а са 

својом BalkanLab у Београду омогућава оспособљавање младих 

програмера за рад на осталим програмским системима (Java, PHP, C, 

CC+...). Његов 100% власник је италијанско друштво MTH S.R.L. (члан 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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EII групе) чије се пословање ослања на групу консултаната са доказаним 

искуством у управљању пројектима агилног и динамичног развоја 

информација за друштва свих димензија. 

 

 EII група (повезани учесници на тржишту који је чине) представља једног 

учесника на тржишту у складу са чланом 5 Закона. 

Из података достављених Комисији о укупним (консолидованим) 

приходима учесника у концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о 

укупном приходу једног од њих оствареном на тржишту Републике Србије у 

релевантној календарској години - проистиче да исти надмашују износе 

остварених укупних годишњих прихода из првог алтернативног услова из члана 

61 Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације 

Комисији.  

  Предметна концентрација се заснива на прелиминарном Уговору о 

купопродаји и коинвестирању од 7. фебруара 2016. године (у даљем тексту: 

Уговор). Уговор предвиђа […] трансакцију која се, поједностављено речено, 

састоји од иницијалног стицања од стране […] посебне намене (под крајњом 

заједничком контролом АР и NB посредством АР и NB фондова) око 37,1 % 

акција циљног друштва и, одмах након тога и условљено претходним, од  

преузимања свих преосталих акција циљног друштва путем објављивања 

обавезне понуде за преузимање. Након затварања предметне трансакције, које 

се очекује у 2016. години, АР и NB (посредством АР и NB фондова) ће имати 

крајњу посредну заједничку контролу, а подносилац Пријаве непосредну 

појединачну контролу над циљним друштвом и његовим зависним друштвима. 

 Као што из напред приказаног проистиче, предложена концентрација се 

тиче стицања непосредне контроле једног учесника на тржишту над другим 

учесником на тржишту, у смислу члана 17, став 1, тачка 2 Закона. 

 С обзиром да је у Уговору, у свим његовим деловима, исказана воља 

његових потписника да закључе трансакцију и исту спроведу, Комисија га је 

прихватила као правни основ предметне концентрације. 

 Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и 

следеће уводне напомене. 

Подносилац Пријаве je као релевантно тржиште производа предлoжио 

Комисији тржиште пружања услуга информационих технологија (IT), узимајући 

у обзир пословне активности циљног друштва. Комисија је предлог подносиоца 

Пријаве прихватила као исправан.  

             Као релевантно  географско тржиште предложена је територија Републике 

Србије, у складу са Законом. 

 Подносилац Пријаве није присутан на релевантном тржишту, док циљно 

друштво има маргинално присуство на истом, јер пружа IT услуге само 

повезаним друштвима у оквиру своје групе, што значи да нема за купце трећа 

(неповезана) друштва у Републици Србији. Последично, учесници у 

концентрацији немају тржишне уделе (односно они су 0) на релевантном 

тржишту. Ипак, ради комплетности презентованих података Комисији, 

учесници у концентрацији наводе да је укупан приход циљног друштва од 

пружања IT услуга повезаним друштвима у оквиру своје групе у 2014. години у 
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Републици Србији износио […] ЕУР. Учесници у концентрацији, даље 

процењују да, уколико би циљно друштво било присутно на релевантном 

тржишту са наведеним укупним годишњим приходом у 2014. години, његов 

тржишни удео би био око /0-5/%. Односни податак се заснива на укупној 

величини тржишта IT услуга у 2014. години у Републици Србији од око 127,3 

милиона ЕУР, која је приказана у публикацији „ICT in Serbia – At a Glance“ коју 

је објавио Vojvodina ICT Cluster у 2015. години.  

 Што се тиче конкурената на релевантном тржишту, учесници у 

концентрацији наводе да, с обзиром на тврдњу да нису присутни на истом 

тржишту, релевантно тржиште није предмет њиховог праћења и истраживања, 

па немају ни процену тржишних удела конкурената. 

 Такође, како из презентоване аргументације проистиче, да не постоје ни 

хоризонтална, као ни вертикална преклапања између учесника у концентрацији 

на релевантном тржишту, подносилац Пријаве сматра да предметна 

концентрација неће произвести било какве негативне ефекте по конкуренцију на 

релевантном тржишту и да ће се најизразитија промена, након спровођења 

предметне концентрације, свакако, десити у промени власничке структуре 

циљног друштва. 

  Предложено дефинисање од стране подносиоца Пријаве релевантног 

тржишта производа, релевантног  географског тржишта, процену тржишних удела 

учесника у концентрацији, као и евентуалних ефеката спровођења предметне 

концентрације Комисија је прихватила као исправно. 

 На основу анализе свих елемената Пријаве и целокупне документације 

која је достављена уз њу, Комисија је утврдила да спровођење предметне 

концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања 

конкуренције, пре свега стварањем или јачањем доминантног положаја 

подносилаца Пријаве на дефинисаном релевантном тржишту. 

Применом критеријума из члана 19 Закона Комисија је оценила да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у 

првом ставу диспозитива решења. 

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65 

став 5 Закона, као и члана 2 став 1 тачка 6 Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије, 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. 

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 пријема решења. 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

 Др Милоје Обрадовић  

 


