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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите. 

Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 
Број: 6/0-02-157/2017-7 

Датум: 10. март 2017. године 

Београд 

 

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу председника 

Комисије за заштиту конкуренције број: 1/0-06-165/2017-3 од 2. марта 2017. године, 

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: 6/0-02-157/2017-1 подносилаца Canada 

Pension Plan Investment Board са седиштем на адреси One Queen Street East, Suite 

2500, Toronto, Ontario М5С 2W5, Канада и ODSA Holdco Limited са седиштем на 

адреси Lemesou 77, Elia House, 2121 Nicosia, Кипар поднетој 24. јануара 2017. 

године преко пуномоћника, адвоката Данијела Стевановића и осталих адвоката из 

„Моравчевић, Војновић & Партнери“ оад из Београда, улица Добрачина бр. 15 и 

адвоката Бојане Миљановић и осталих адвоката из „Карановић & Николић“ оад из 

Београда, улица Ресавска бр. 23, дана 10. марта 2017. године, доноси следеће 

РЕШЕЊЕ 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје променом појединачне контроле коју врши друштво ODSA 

Holdco Limited са седиштем на адреси Lemesou 77, Elia House, 2121 Nicosia, Кипар, 

регистровано на Кипру под регистарским бројем НЕ 325610 (са 91% удела) у 

заједничку двочлану контролу коју врше Canada Pension Plan Investment Board са 

седиштем на адреси One Queen Street East, Suite 2500, Toronto, Ontario М5С 2W5, 

Канада (са 48% удела) и друштво ODSA Holdco Limited (са 48% удела) над 

друштвом GlobalLogic Holdings Limited, са седиштем на адреси Aztec Group House, 

11-15 Seaton Place, St Helier, Џерси JE4 0QH, регистрованим у Регистру привредних 

друштава Џерсија под бројем 118060, до које долази куповином 48% удела у 

друштву GlobalLogic Holdings Limited од стране Canada Pension Plan Investment 

Board. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац Пријаве - Canada Pension Plan 

Investment Board уплатио износ од 25.000 (словима: двадесетпетхиљада) евра дана 

7. фебруара 2017. године, 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.    
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Образложење 

 

Canada Pension Plan Investment Board са седиштем на адреси One Queen Street 

East, Suite 2500, Toronto, Ontario М5С 2W5, Канада и друштво ODSA Holdco 

Limited са седиштем на адреси Lemesou 77, Elia House, 2121 Nicosia, Кипар, 

регистровано на Кипру под регистарским бројем НЕ 325610 (у даљем тексту: 

CPPIB, ODSA, подносиоци Пријаве), су поднели Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) дана 24. јануара 2017. године Пријаву 

концентрације број: 6/0–02–157/2017-1 (у даљем тексту: Пријава) која настаје 

променом појединачне контроле који врши друштво ODSA (са 91% удела) у 

заједничку двочлану контролу коју врше CPPIB (са 48% удела) и друштво ODSA 

(са 48% удела) над друштвом GlobalLogic Holdings Limited, са седиштем на адреси 

Aztec Group House, 11-15 Seaton Place, St Helier, Џерси JE4 0QH, регистрованим у 

Регистру привредних друштава Џерсија под бројем 118060 (у даљем тексту: GL), 

до које долази куповином 48% удела у друштву GL од стране CPPIB. Пријава је 

поднета преко пуномоћника,  адвоката Данијела Стевановића и осталих адвоката из 

„Моравчевић, Војновић & Партнери“ оад из Београда, улица Добрачина бр. 15 и 

адвоката Бојане Миљановић и осталих адвоката из „Карановић & Николић“ оад из 

Београда, улица Ресавска бр. 23. 

С обзиром да поднета документација Комисији није била у свему усклађена 

са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве су отклоњени 

допуном Пријаве заведеном у Комисији под бројем: 6/0-02-157/2017-4 од 23. 

фебруара 2017. године. 

Након допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је 

поднета Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе из разлога из 

члана 6. став 1. тачка 1. Уредбе и да су испуњени услови за поступање и 

одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку. 

 

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве – Canada Pension 

Plan Investment Board извршио уплату утврђене висине таксе за издавање акта 

Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива. 

 

У предметном поступку подносилац Пријаве је поставио и Захтев за 

заштиту података поднеском број: 6/0-02-157/2017-2 од 13. фебруара 2017. године, 

допуњен поднеском број: 6/0-02-157/2017-5 од 24. фебруара 2017. године а тиче се 

заштите података који представљају садржину Пријаве, њене допуне и докумената 

која су предата као прилози уз Пријаву у папирној и електронској верзији. 

Председник Комисије је, решавајући по наведеном захтеву, донео 10. марта 2017. 

године Закључак о заштити података број: 6/0-02-157/2017-6. 

 

Увидом у целокупну наведену документацију, утврђено је како следи: 
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Учесници у концентрацији 

 

            CPPIB је канадска државна корпорација основана Законом о инвестиционом 

одбору канадског пензионог плана који је донео канадски Парламент у децембру 

1997. године (у даљем тексту: Закон о CPPIB). CPPIB, као професионална 

организација за управљање улагањима, доприноси финансијској јачини Канадског 

пензионог плана, улагањем средстава која нису потребна за исплату пензија 19 

милиона канадских пореских обвезника и корисника у њиховом најбољем 

интересу. CPPIB врши улагања са циљем постизања максималне стопе приноса без 

узимања прекомерног ризика (ради способности Канадског пензијског плана да 

испуњава своје финансијске обавезе на било који радни дан), користећи своје 

компаративне предности као што су сигурност имовине и широки инвестициони 

хоризонт. Следствено, CPPIB има могућности да примењује најбоље начине 

инвестирања у свету који су CPPIB промовисали у светску инвестиоциону 

организацију. 

            По основу овлашћења федералне и покрајинске владе, CPPIB одговара 

канадском Парламенту и министру финансија на федералном и покрајинском 

нивоу, који врше функцију управника Канадског пензионог плана.  

            Седиште CPPIB је у Торонту, Онтарио, Канада. CPPIB има канцеларије у 

Лондону, Хонг Конгу, Њујорку, Мумбају, Луксембургу и Сао Паулу. CPPIB 

послује углавном ван Републике Србије и нема инвестициону канцеларију у 

Републици Србији.  

            [...].  

            [...]: 

 

            Glencore SRB d.o.o. Novi Sad са седиштем на адреси Народног фронта бр. 

55а, Нови Сад, Република Србија, матични број: 20740515, регистрована претежна 

делатност: трговина на велико житом, сировим дуваном, семењем и храном за 

животиње – шифра 4621. 

 

            Granolis d.o.o. Novi Sad са седиштем на адреси Народног фронта бр. 55а, 

Нови Сад, Република Србија, матични број: 20795786, регистрована претежна 

делатност: складиштење – шифра 5210. 

 

           [...]. 

ODSA представља холдинг друштво које је под крајњом контролом фондова 

приватног капитала које саветује Apax Partners LLP (у даљем тексту: AP). AP и 

портфолио друштва која контролишу AP фондови чине AP групу. 

 

АР је британско друштво са ограниченом одговорношћу [...].  

 

[...]. 

 

[...]: 
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1. AZELIS SRB D.O.O. BEOGRAD, са регистрованим седиштем у улици 

Топличин венац бр. 3/II, Београд-Стари град, Република Србија, матични 

број 17323423. Претежна регистрована делатност oвог домаћег друштва јесте 

трговина на велико хемијским производима – шифра 4675;  

 

2. TAKKO FASHION SERBIA D.O.O. BEOGRAD, са регистрованим седиштем 

у улици Милутина Миланковића бр. 136а, Београд-Нови Београд, Република 

Србија, матични број 20703717. Његова претежна регистрована делатност 

јесте: трговина на мало одећом у специјализованим продавницама – шифра 

4771. Наведена делатност поред модне одеће укључује и малопродају модних 

детаља. Ово друштво припада малопродајном модном ланцу, који је 

присутан у Русији и других 16 европских земаља који запошљава око 17.000 

људи; 

 

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

Милутина Миланковића бр. 136а, 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 MHT S.R.L. чије се пословање ослања на групу 

консултаната са доказаним искуством у управљању пројектима агилног и 

динамичног развоја информација за друштва свих димензија. Друштво се 

бави спровођењем CRM и ERP Microsoft решења. [...]. 

 

АР са повезаним учесницима на тржишту представља 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). 

 

 Циљно друштво/GL припада GlobalLogic групи друштава која је светски 

добављач услуга развоја софтвера („имплементација“ софтвера) и сродних услуга 

консалтинга, управља дизајн студијима и инжењеринг центрима широм света, 

нудећи купцима услуге развоја производа током читавог животног века производа, 

укључујући дизајн, инжењеринг производа, инжењеринг садржаја, дигиталне 

услуге и лабораторије. GlobalLogic група нуди услуге екстерног развоја производа 

бројним индустријама као што су висока технологија, комуникације и медији, 

здравствена заштита, аутомобилска индустрија, индустријска производња, 

финансије, малопродаја и остале. У последњој завршеној финансијској години, 

GlobalLogic група није остварила приходе у Републици Србији.   

 AP фондови ([...]) поседују [...] капитала друштва GL и искључиву контролу 

над GL. [...]. Следствено, AP фондови врше искључиву контролу над GL.  

 GL нема повезаних друштава (зависних друштава, огранака, 

представништава) регистрованих у Републици Србији. 
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Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

 Предложена концентрација се тиче промене појединачне контроле коју врши 

друштво ODSA над друштвом GL у заједничку контролу од стране CPPIB (преко 

његовог зависног друштва CPPIB Holding) и ODSA/AP фондова (постојећи једини 

контролни акционар друштва GL) над друштвом GL. 

 Конкретно, CPPIB ће индиректно стећи од AP фондова (који тренутно имају 

појединачну контролу [...]) приближно [...] удела у GL. Након закључења 

трансакције, CPPIB ће поседовати приближно [...], а [...]. 

 Предметна концентрација се заснива на Купопродајном уговору [...] (у 

даљем тексту: Уговори), чије су копије достављене Комисији. 

 

 Спровођење предметне концентрације ће омогућити вршење заједничке 

контроле AP фондова и CPPIB над GL, [...]. 

 Предметна концентрација представља за CPPIB прилику за инвестирање која 

ће му омогућити стабилне новчане токове и одговарајуће прилике за раст, сагласно 

његовим дугорочним стратегијама и плановима. [...].  

 Учесници у концентрацији намеравају да у предстојећем периоду у 2017. 

години спроведу предметну концентрацију. 

 С обзиром да је у Уговорима, у свим њиховим деловима, исказана воља 

њихових потписника да закључе трансакцију и исту спроведу, Комисија их је 

прихватила као правни основ предметне концентрације. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

  Као што из напред приказаног проистиче, предложена концентрација се 

тиче стицања заједничке контроле над постојећим учесником на тржишту, који 

послује на дугорочној основи и има све функције независног учесника на тржишту 

у смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона. 

  Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима 

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

приходу једног од њих оствареном на тржишту Републике Србије у 2015. години 

(имајући у виду да је рок за подношење финансијских извештаја за 2016. годину 28. 

фебруар 2017. године – 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. 

 Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. и став 3. Закона. 

 

 Релевантно тржиште 

 

 Образлажући предлог релевантног тржишта подносиоци Пријаве су дали и 

следеће уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у 

концентрацији. 

 Подносиоци Пријаве су навели у Пријави да не постоје хоризонтална 

преклапања нити вертикални односи између портфолио друштава које контролише 
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CPPIB и друштава GlobalLogic групе. [...], те се због тога предметном случају може 

искључити њихова вертикална повезаност.  

 Што се тиче другог подносиоца Пријаве, портфолио AP фондова обухвата 

друштва која послују у сектору софтвера информационе технологије. Као што је 

већ наведено, [...]. 

            GlobalLogic група је светски добављач услуга развоја (такође познатог као 

„имплементације“) софтвера и сродног консалтинга, управља и студијима за дизајн 

и инжењерским центрима широм света, нудећи купцима услуге развоја производа 

током читавог животног циклуса производа, укључујући дизајн, инжењеринг 

производа, инжењеринг садржаја, дигиталне услуге и лабораторије. GlobalLogic 

група нуди услуге екстерног развоја производа друштвима која послују у бројним 

индустријама, као што су висока технологија, комуникације и медији, здравствена 

заштита, аутомобилска индустрија, индустријска производња, финансијска 

индустрија, малопродајна индустрија и остале индустрије.  

            Услуге развоја (имплементације) софтвера покривају све активности везане 

за животни циклус софтвера, а нарочито: концептуалну анализу усмерену на 

утврђивање потребних функционалности софтвера, моделовање (дизајн) 

софтверске архитектуре, стварну имплементацију преко компјутерског 

програмирања (такође познату као градња, изградња или кодирање), тестирање 

потребно за утврђивање и исправљање грешака (тзв. уклањање грешака - "de-

bugging") и, током или по завршетку процеса развоја софтвера, подршку потребну 

за испоруку, активацију и унапређење софтвера. Софтвер се, у овом контексту, 

обично развија како би испунио специфичне захтеве купаца. GlobalLogic група се 

претежно бави развојем (имплементацијом) софтвера, 

            Консалтинг који се односи на развој софтвера подразумева пружање савета 

у погледу пројекта развоја (имплементације) софтвера конкретног клијента, пре 

него што почне техничка имплементација. Ова врста консалтинга је обично 

прелиминарни корак за развој софтвера и начелно се пружа као део услуге 

екстерног развоја производа. Приходи GlobalLogic групe у консалтингу су [...]. 

            У последњој завршеној (31. марта 2016. године) финансијској години, 

GlobalLogic група није остварила приходе у Републици Србији. 

            Комисија је даљој подели услуга информационе технологије према њиховој 

функционалности и различитим индустријама у којима послују купци дала 

информативан карактер, имајући у виду чињеницу да GlobalLogic група нема 

активности нити остварује приходе у Републици Србији.  

            Комисија је као релевантно тржиште производа одредила тржиште услуга 

информационе технологије, подтржиште услуге развоја (имплементације) 

софтвера. 

 

            Комисија је као релевантно географско тржиште одредила тржиште 

Републике Србије, у складу са својим надлежностима.  

 

            Комисија је упозната да је предметно релевантно тржиште врло 

конкурентно и фрагментисано. 
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 Као што из напред изложеног следи Циљно друштво није било пословно 

активно у Републици Србији у 2015. години, тако да се пословне активности 

учесника у концентрацији нису преклапале у Републици Србији. 

 

            Оцена ефеката концентрације 

 

 Спровођење предметне концентрације ће довести једино до промене 

власничке структуре Циљног друштва, односно до уласка новог контролног 

акционара (CPPIB), при чему не постоји преклапање активности нити однос 

снабдевања са Циљним друштвом.
 
Из разлога да се пословне активности учесника 

у концентрацији не преклапају у Републици Србији, будући да CPPIB и портфолио 

друштва контролисана од стране CPPIB, контролисана портфолио друштва АР 

фондова и GlobalLogic група нису присутни на релевантном тржишту у Републици 

Србији, конкурентска ситуација на релевантном тржишту ће остати непромењена. 

 Након спровођења предметне концентрације, GlobalLogic група ће и даље 

бити суочена са значајним конкурентним ограничењима од великог броја јаких 

конкурената у ЕЕП-у и глобално, попут: Cognizant, Wipro, HCL Tech, Infosys, Tech 

Mahindra, и Tata Consultancy Services, као и од мањих али врло динамичних 

регионалних учесника укључујући Virtusa, Mindtree, Luxoft, Globant, EPAM, и 

Persistent.  

 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. 

 

 Упутство о правном средству 

 

 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. 

 

 

П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

 

 Чедомир Радојчић, члан Савета  

  
 

 


