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Објављени текст садржи заштићенe 

податке.  Заштићени подаци приказани су 

ознаком [...] или у распону који Комисија 

сматра   одговарајућим начином заштите. 

     

 

 

 

 

 

 

                                       

                                 

                                                                                                                                     

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 6/0-02-555/2017-1, од 

14.08.2017. године, коју је поднело привредно друштво Eclipse Topco Holdings, 

L.P. , са регистрованим седиштем на адреси Apax Partners, L.P., 601 Lexington 

Ave.  53rd Floor New York, NY 10022, Sjedinjene Američke Države, регистровано 

у држави Delaver под бројем 6481762 8300, преко пуномоћника адвоката Бојанe 

Миљановић, из адвокатске канцеларије Карановић & Николић a.o.д. Београд, 

улица Ресавска 23, дана  22. септембра 2017. 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 друштва Eclipse Topco 

Holdings, L.P. , са регистрованим седиштем на адреси Apax Partners, L.P., 601 

Lexington Ave. 53rd Floor New York, NY 10022, Sjedinjene Američke Države, 

ограниченог партнерства основаног по законима државе Delaver  под бројем 

6481762 8300, над  друштвом ECI Acquisition Holding Company, Inc.,  основаним 

у складу са законима државе Delaver под бројем 5478157 8100, са 

регистрованим канцеларијама на адреси 4400 Alliance Gateway Freeway, Suite 

145, Fort Worth, TX 76177 Sjedinjene Američke Države, до чега долази на основу 

Уговора и плана спајања.    

    

  
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве друштво Eclipse Topco Holdings, 

L.P. , са регистрованим седиштем на адреси Apax Partners, L.P., 601 Lexington 

Ave. 53rd Floor New York, NY 10022, Sjedinjene Američke Države, уплатило дана 

11.09.2017. године износ од 25.000.00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани износ за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

Број: 6/0-02-555/2017-6 

Датум: 22. септембар 2017. године 

      Б е о г р а д 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Друштво Eclipse Topco Holdings, L.P., са регистрованим седиштем на 

адреси Apax Partners, L.P., 601 Lexington Ave. 53rd Floor New York, NY 10022, 

Sjedinjene Američke Države, ограничено партнерствo основано по законима 

државе Delaver  под бројем 6481762 8300, (у даљем тексту: Подносилац пријаве 

или Eclipse ) поднелo je Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија), дана 14. августа 2017. године, преко пуномоћника адвоката Бојанe 

Mиљановић, из адвокатске канцеларије Карановић & Николић a.o.д. Београд, 

улица Ресавска 23, Пријаву концентрације број 6/0-02-555/2017-1 (у даљем 

тексту: Пријава), са захтевом да Комисија  одобри концентрацију  у скраћеном 

поступку. Пријава је допуњена и прецизирана поднеском од 25. августа 2017. 

године, заведеним под бројем 6/0-02-555/2017-2 и поднеском број 6/0-02-

555/2017-5 од 21.09.2017. године. 

            Подносилац пријаве је у складу са чланом 45. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13-у даљем тексту: 

Закон), дана 01.09.2017.године поднео Комисији, Захтев за заштиту поверљивих 

података садржаних у пријави концентрације. Садржина захтева представља 

спецификацију података и информација чија се заштита тражи, као и 

образложење таквог захтева. Комисија је делимично усвојила предметни захтев 

и донела Закључак о заштити података бр. 6/0-02-555/2017-4 од 20. септембра 

2017. године, који се у овом решењу неће даље образлагати. 

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, у даљем 

тексту: Уредба), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку 

испитивања пријављене концентрације у скраћеном поступку.  

            Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани 

износ  за издавање акта Комисији, што је констатовано у ставу II диспозитива, а 

доказ о уплати чини саставни део пријаве концентрације.   

 

            1. Учесници у концентрацији 

 

             Подносилац пријаве друштво Eclipse Topco Holdings, L.P., је 

новоосновано друштво које се налази у потпуном власништву фондoва које 

саветује Apax Partners LLP, партнерство ограничене одговорности и [...] ( у 

даљем тексту: AP). AP је регистровано у складу са законима Уједињеног 

Краљевства, са регистрованим седиштем на адреси 33 Jermyn Street, London, 

SW1Y 6DN Ujedinjeno Kraljevstvo. AP [...]. На новоосновано друштво Eclipse 

биће пренета одређена (индиректно) зависна друштва компаније Exact Software 

BV, холандске софтверске компаније која је примарно активна у Европи и која 

је у потпуном власништву фондова приватног капитала које саветује  AP, на 

затварању предметне трансакције (заједно са Eclipse: „Exact“).         

            

          У Србији, зависнa друштвa портфолио компанија AP Фондова су: [...] 

          ECI Acquisition Holding Company, Inc., (ECI или заједно са својим 

зависним друштвима: Циљно друштво) је компанија основана у складу са 

законима државе Delaver под бројем 5478157 8100, са регистрованим 
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канцеларијама на адреси 4400 Alliance Gateway Freeway, Suite 145, Fort Worth, 

TX 76177 Sjedinjene Američke Države. Циљно друштво је компанија базирана у 

САД која се бави софтверским решењима у вези са компанијским планирањем 

ресурса (тзв. enterprise resource planning, скраћено:ERP) у разним пољима преко 

дистрибуције, теренских служби, грађевинске индустрије и прерађивачко 

/производне индустрије.  

           Трансакција којом настаје предметна концентрација представља стицање 

појединачне контроле од стране Eclipse-а над Циљним друштвом. У том циљу, 

новоосновано зависно друштво компаније Eclipse- Eclipse Merger Sub, Inc. 

(Merger Sub) , биће спојено са Циљним друштвом, што ће резултирати у томе да 

ће Merger Sub престати да постоји, а Циљно друштво ће постати потпуно 

зависно друштво компаније Eclipse, при чему ће  продавац у трансакцији Carly 

Equity Opportunity GP, L.P., задржати мањински удео у Циљном друштву кроз 

неконтролни индиректи удео од [...] % у Eclipse-u. На основу наведеног AP 

Фондови ће (индиректно) имати већински удео у друштву Eclipse, и као 

резултат тога стећи ће посредну појединачну контролу над Циљним друштвом, 

путем описаног спајања. 

          Циљно друштво је остварило [...] продају у Србији у 2016.години од око 

[...] ЕУР,  и тренутно није активно у Србији.                   

У 2016. години светски приход Циљног друштва износио је око [...] ЕУР, 

а светски приход AP-а (укључујући и компаније које контролишу AP Фондови)  

износио је око [...] ЕУР. У Србији у 2016. години, портфолио компаније које су 

под контролом AP Фондова, оствариле су  укупан приход од око [...] ЕУР.  

 

2. Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

          Предметна концентрација настаје стицањем непосредне појединачне 

контроле у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона, од стране Eclipse Topco 

Holdings, L.P., и посредне контроле од стране AP Фондова , над друштвом ECI 

Acquisition Holding Company, Inc., путем куповине од продавца Carly Equity 

Opportunity GP, L.P.  и Плана спајања.     

          Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне 

трансакције, Комисији је од стране Подносиоца пријаве достављен Уговор и 

План спајања закључен 27. јула 2017. године, између: Eclipse Topco Holdings, 

L.P, , Eclipse Merger Sub, Inc. и ECI Acquisition Holding Company, Inc. са једне 

стране, и Carly Equity Opportunity GP, L.P., као продавца са друге стране.   

            Пре спровођења трансакције Циљно  друштво ECI Acquisition Holding 

Company, Inc., је у потпуном  власништву компаније Carly Equity Opportunity 

GP, L.P., ограниченог партнерства из државе Delaver које ће након трансакције 

задржати [...]% неконтролног индиректног удела.   

           Комисија је предметни Уговор и План спајања  оценила као валидан акт   

о стицању контроле над другим учесником на тржишту, којим настаје 

концентрација у складу са Законом.  

 

            3. Испуњеност услова за подношење 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 
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Републике Србије у 2016. години, Комисија је утврдила да је Подносилац 

пријаве  имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника 

у концентрацији у 2016. години већи од износа који су прописани чланом 61. 

став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је препорученом 

поштом поднета у складу са чланом 63. став 1 тачка 1) Закона. Такође је 

утврђено да је пријава поднета у складу са чланом 6. став 1. подстав 2) и тачке 

(1) и (2) Уредбе, по којој се одлучује у скраћеном поступку. 

 

             4.  Релевантно тржиште 

 

              Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом 

о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, 

бр. 89/2009). Ускладу са чланом 2. Уредбе, Релевантно тржиште производа 

представља скуп роба и услуга које потрошачи сматрају заменљивим у погледу 

њиховог својства, уобичајене намене и цене, док 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.  

            Подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта 

пошао од става да није неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште 

производа, ни релевантно географско тржиште, јер без обзира на усвојену 

дефиницију, трансакција неће имати значајнијих ефеката  на  конкуренцију у 

Србији, обзиром да се учесници концентрације не преклапају на релевантном 

тржишту у Србији. Ово из разлога што и ускладу са претходном праксом 

Комисије, прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати отворена. 

            Ипак, у циљу достављања потпуних информација, учесници сматрају да 

се тржиште софтвера за компанијску примену (тзв. Enterprise Application 

Software  скраћено: EAS) може сматрати релевантним тржиштем производа. 

             Подносилац истиче да ни једна од портфолио копанија AP Фондова које 

су активне у Србији није активна на истом релевантном тржишту, нити на 

вертикално повезаном тржишту („узводно“ или „низводно“) у односу на 

тржиште на коме је Циљно друштво активно. Учесницима није познато да 

постоји релевантна пракса у Србији, због чега је Подносилац дао подробније 

информације о предложеном релевантном тржишту производа. 

            На нивоу ЕУ, што се тиче EAS-а, т.ј тржишта софтвера за компанијску 

примену,  Европска Комисија је сматрала да се пословни софтвери ( софтвери за 

употребу у пословне сврхе, за разлику од софтвера за потрошаче) могу широко 

категорисати  на следећи начин:   

- Инфраструктурни софтвери (engl. infrastukure software), 

- Апликациони софтвери и канцеларијски софтвери (engl. Application 

Software and office Software),  

- Међу-софтвери (engl. Middleware) и 

- Оперативни софтвери/софтвери за претраживање (engl. Operating/browser 

software). 

Софтвери за пословне апликације (Application Software) и канцеларијски 

софтвери садрже софтверске програме који се баве неким аспектима планирања, 

извршења и колаборације у оквиру неког бизниса/пословања или друге 

организације. Европска Комисија сматра да би се ове употребе/апликације могле 

поделити на: 
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- Апликације за личну продуктивност (engl. Personal productivity 

application),   као што су обрада текста, табеле и сл., и 

- EAS. 

Европска Комисија је разматрала да EAS тржиште може садржати неколико 

резличитих категорија софтвера: (1) Пословно планирање ресурса (тзв. Enterprise 

resource planning – ERP), (2) Meнаџмент односа са муштеријама (тзв. Customer 

Relationship Management- CRM), (3) Управљање ланцем снабдевања (тзв. Supply 

Chain Management- SCM), (4) Meнаџмент односа са добављачима (тзв. Suppllier 

Relationship Management –SRM), (5) Управљање животним циклусом производа 

/Управљање пројектима и портфељом (тзв. Product Lifecycle Mamagement / 

Project & Portfolio Management – PPM) и (6) Аналитика и пословна 

интелегенција (тзв. Analytics & Bussiness Intelligence). 

             Eвропска Комисија је такође разматрала даљу сегментацију на основу 

индустријског сектора примене (пољопривреда, комуникације, финансијске 

услуге, транспорт, процесна производња, услуге, малопродаја итд.) или на 

основу цене/комплексности производа (тзв. high-end, mid-range и low-end 

софтвери, односно високо квалитетни, средње и ниско квалитетни софтвери), али 

је на крају одустала од даље сегментације након добијања недовољно јасних 

резултата истраге. На основу наведеног учесници сматрају да у предметној 

трансакцији нема потребе за даљом сегментацијом предложеног релевантног  

тржишта на основу индустријског сектора примене, а имајући у виду да 

трансакција неће имати било какве ефекте на тржиште у Србији.  

            Комисија је приликом дефинисања релевантног тржишта производа 

пошла од пословних активности Циљног друштва и његовог веома ограниченог 

присуства у Србији, па је имајући у виду и активности зависних друштава 

Подносиоца пријаве на тржишту Србије, као релевантно тржиште производа за 

потребе предметне концентрације дефинисала тржиште софтвера за компанијску 

примену, што је као могућност предложио и Подносилац пријаве.  

           У погледу релевантног географског тржишта, Подносилац пријаве сматра 

да је географски опсег тржишта шири од националног, т.ј. да је барем на нивоу 

целе Европе. У том смислу наводи се став Европске Комисије која је у 

претходним случајевима који су се генерално тицали софтвера, сматрала да је 

релевантно географско тржиште, најмање тржиште Европске економске области 

или чак и глобално. Међутим, имајући у виду надлежност и праксу Комисије, 

Подносилац је предложио у конкретном случају дефинисање географског 

тржишта као националну територију Републике Србије, што је прихваћено од 

стране Комисије.    

 

          5. Оцена ефеката концентрације 

 

           Од учесника у концентрацији, Подносилац пријаве није присутан на 

релевантном тржишту у Србији, обзиром да зависно друштво AP-а у Србији, 

друштво Engineering Balkan d.o.o. Belgrade пружа услуге информационе 

технологије само својим повезаним друштвима и нема купце у Србији. 

          Циљно друштво је занемарљиво присутно на тржишту Србије са 

оствареним приходом у 2016. години од [...] ЕУР и тo од продаје [...], и тренутно 

није активно у Србији.  

          Према наводима Подносица пријаве, учесници нису у могућности да 

одреде величину релевантног тржишта у Србији, из разлога што Подносилац 

није присутан на релевантном тржишту у Србији, а Циљно друштво има 

занемарљиво присуство. Стога је дата процена на нивоу Европске економске 
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области (ЕЕА). Учесници процењују да је у 2016. години величина европског 

тржишта износила око [...] ЕУР за EAS  као релевантно тржиште и око [...] ЕУР 

за ERP тржиште.   

           Подносилац је проценио да су тржишни удели конкурената у Србији, 

упоредиви са њиховим тржишним уделима на европском тржишту. Главни 

конкуренти на европском тржишту, у области  EAS-а: Microsoft са [10-20]%, 

SAP са [10-20]%,  Oracle са [0-5]%, IBM са [0-5]% и Adobe са [0-5]%. Главни 

конкуренти на тржишту ERP-а су:  SAP са [20-30]%,  Safe са [5-10]%, Microsoft 

са [5-10]%, Visma Software са [5-10]% и Oracle са [0-5]%.    

           Подносилац је у својој анализи ефеката концентрације оценио да у 

трансакцији  нема вертикалних веза нити хоризонталних преклапања учесника у 

Србији, због чега концентрација неће довести до ставарања доминантног 

положаја, нити до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције у 

Србији. 

            У оцени ефеката предметне концентрације Комисија је на основу aнализe 

целокупне документације достављене уз пријаву као и утврђених чињеница у 

овом поступку, закључила да Подносилац пријаве није присутан на 

дефинисаном релевантном тржишту, док је присутност Циљног друштва врло 

ограничена, па је оценила да спровођењем предметне трансакције не долази ни 

до каквих промена на утврђеном релевантном тржишту. 

          Спровођењем концентрације, неће доћи до хоризонталних преклапања, 

нити ди вертикалних веза између учесника у Србији. Трансакција неће довести 

до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на тржишту 

Србије, а нарочито неће довести до стварања или јачања доминантног положаја 

и неће имати негативних ефеката по српско тржиште.   

         Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете су у обзир све 

законом дефинисане околности које су релевантне за утврђивање дозвољености 

концентрације из члана 19. Закона, на основу чега је оцењено да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је одлучено као у 

ставу I диспозитива овог решења. 

         

          Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 

2. став 1. тачка 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у 

концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години 

која претходи години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији.  

 

          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 и 106/2015). 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                           Др Милоје Обрадовић 

 

 


