Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-587/2017-4
Датум: 28. септембар 2017. године
Београд

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу председника Комисије за
заштиту конкуренције број 1/0-06-165/2017-10 од 02. јуна 2017. године, 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 6/0-02-587/2017-1, коју је дана 6. септембра
2017. године поднело привредно друштво CSC Computer Sciences International Operations
Limited, сa седиштем на адреси Royal Pavilion, Wellesley Road, Aldershot, GU11 1PZ
Hampshire, Уједињено Краљевство, матични број 7073279, кога заступа пуномоћник
адвокат Бојана Миљановић из адвокатске канцеларије Карановић & Николић, са
седиштем на адреси Ресавска бр.23, Београд, дана 28. септембра 2017. године, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне контроле привредног друштва CSC Computer Sciences International
Operations Limited, сa седиштем на адреси Royal Pavilion, Wellesley Road, Aldershot, GU11
1PZ Hampshire, Уједињено Краљевство, матични број 7073279, над друштвом Logicalis
B.V., сa седиштем на адреси Patrijsweg 90, 2289 EX Rijswijk, Холандија, матични број
810642979, куповином целокупног удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво CSC Computer Sciences
International Operations Limited, сa седиштем на адреси Royal Pavilion, Wellesley Road,
Aldershot, GU11 1PZ Hampshire, Уједињено Краљевство, уплатио износ од 25.000,00
(двадесетпетхиљада и 00/100) евра, дана 13. септембра 2017. године на рачун Комисијe за
заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво CSC Computer Sciences International Operations Limited, сa седиштем
на адреси Royal Pavilion, Wellesley Road, Aldershot, GU11 1PZ Hampshire, Уједињено
Краљевство, матични број 7073279 (даље у тексту: друштво CSC или подносилац
пријаве), поднело је дана 6. септембра 2017. године преко пуномоћника пријаву
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концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-587/2017-1. Подносилац пријаве
предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри
концентрацију учесника на тржишту по скраћеном поступку.
Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које
проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и
поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09
и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења
пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Прописани износ за
издавање акта уплаћен је у целости. Подносилац пријаве је 18. септембра 2017. године,
доставио Комисији и захтев за одређивање мере заштите података и извора података,
садржаних у пријави и њеним прилозима, о чему је одлучено посебним Закључком број
6/0-02-587/2017-3, од 28. септембра 2017. године.
Учесници концентрације
Подносилац пријаве је привредно друштво CSC Computer Sciences International Operations
Limited, сa седиштем на адреси Royal Pavilion, Wellesley Road, Aldershot, GU11 1PZ
Hampshire, Уједињено Краљевство, матични број 7073279. Друштво CSC је основано
2009. године и активно је у области консалтинга везаног за информационе технологије и
интеграцију системских решења као и у пружању осталих услуга везаних за одржавање
информационих технологија (даље у тексту: IΤ услуге). Подносилац пријаве представља
привредно друштво под крајњом контролом друштва DXC Technology Company, са
седиштем на адреси 1775 Tysons Boulevard Tysons, VA 22102, Сједињене Америчке
Државе (даље у тексту: друштво DXC).
Друштво DXC представља глобалну, вертикално интегрисану компанију активну у
области пружања IΤ услуга (енгл. end-to-end IT service company), насталу спајањем
друштва Computer Sciences Corporation и пословне јединице Enterprise Services компаније
Hewlett Packard Enterprise. Послујући у преко 70 држава широм света, друштво DXC има
преко 150 000 запослених и остварује годишњи приход од преко 25 милијарди евра.
Друштво DXC поседује више од 250 успостављених водећих светских партнерских
мрежа, укључујући 15 стратешких партнера: Amazon Veb Services, AT & T, Dell EMC,
HCL, Hitachi, HPE, HP, IBM, Lenovo, Micro Focus, Microsoft, Oracle, PvC, SAP и
ServiceNov.
У Републици Србији, друштво DXC је активно преко 2 зависна друштва:
1. Enterprise Services д.о.о. Београд, са седиштем на адреси Омладинских бригада 90б,
матични број 17380842, регистрована претежна делатност: неспецијализована
трговина на велико (шифра делатности: 4690), [...], и
2. Društvo za konsalting i menadžment poslove Computer Sciences Corporation d.o.o.
Beograd, са седиштем на адреси Драгише Брашована 10, матични број 20305797,
регистрована претежна делатност: консултантске активности у вези са пословањем
и осталим управљањем (шифра делатности: 7022), које, према наводима у пријави,
тренутно нема пословних активности и нити запослених.
Циљно друштво предметне трансакције је друштво Logicalis B.V., сa седиштем на адреси
Patrijsweg 90, 2289 EX Rijswijk, Холандија, матични број 810642979 (даље у тексту:
друштво Logicalis или циљно друштво). Друштво Logicalis представља холандску
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компанију основану 1999. године, активну у пружању IΤ услуга и решења везаних за
менаџмент информационих технологија. Услуге које нуди друштво Logicalis обухватају
„IΤ4IΤ“ решења (тј. решења намењена IΤ сектору), укључујући стратегију,
имплементацију, консултантске услуге и услуге менаџмента. Циљно друштво представља
део Logicalis групе која је на светском нивоу активна у области пружања IΤ услуга и
решења у вези са менаџментом услуга (engl. Managed services). Logicalis група има преко
4 000 запослених и остварује приход од преко 1.5 милијарди евра.
Према наводима у пријави, циљно друштво у 2016. години није остварило приход нити је
на било који други начин било присутно на територији Републике Србије.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као правни основ предметне трансакције, Комисији је достављено Писмо о намерама
друштва DXC од 27. јуна 2017. године.
Циљно друштво је у потпуном власништву друштва Logicalis Group Limited, са седиштем
на адреси 110 Buckingham Avenue, Slough, SL1 4PF, Уједињено Краљевство, матични број
04012342 (даље у тексту: продавац). Предметна трансакција односи се на предложено
стицање појединачне контроле подносиоца пријаве над циљним друштвом, стицањем
целокупног удела у њему од продавца, а све у складу са условима Писма о намерама и
Уговора о купопродаји удела који ће накнадно бити закључен након прибављања свих
регулаторних одобрења.
Као резултат предметне трансакције, подносилац пријаве, а посредно и друштво DXC, ће
имати потпуну контролу над циљним друштвом стицањем 100% удела у његовом
капиталу.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу
члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске
извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним
годишњим приходима подносиоца пријаве оствареним на светском тржишту и тржишту
Републике Србије у 2016. години, проистиче да исти надмашују прописане износе
остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што значи да
је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.
Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 2. Закона.
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). Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи
сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно
географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у
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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 сматра да за потребе предметне трансакције није неопходно коначно
дефинисати релевантно тржиште производа/услуга имајући у виду да, без обзира на
усвојену дефиницију, предметна концентрација неће имати негативног утицаја на
конкуренцију у Републици Србији. У циљу достављања потпуних информација,
подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта производа/услуга,
предложио да се релевантно тржиште производа/услуга дефинише као тржиште пружања
консултантских услуга у вези са менаџментом IΤ услуга и IΤ решења (engl. the market for
the provision of IΤ service management consulting and IΤ solutions).
Консултантске услуге везане за менаџмент информационих технологија (IΤ) обухватају
широк спектар високо специјализованих услуга и решења везаних за примену и
одржавање информационих технологија, укључујући и имплементацију софтвера као и
услуге стручног менаџмента.
Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и за оцену предметне концентрације
закључила да није потребно додатно сегментирати релевантно тржиште производа/услуга.
У конкретном случају и за оцену предметне концентрације, релевантно тржиште
производа/услуга је дефинисано као тржиште консултантских услуга везаних за
менаџмент информационих технологија.
Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2.
Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је
утврдила да је на релевантном тржишту консултантских услуга везаних за менаџмент
информационих технологија у Републици Србији током 2016. године било присутно
друштво DXC. Према проценама подносиоца пријаве, укупна величина дефинисаног
релевантног тржишта производа/услуга у Републици Србији у 2016. години износила је
[...] милиона евра. Друштво DXC је, према проценама подносиоца пријаве, током 2016.
године остварило тржишно учешће од /10-20/% на тржишту консултантских услуга
везаних за менаџмент информационих технологија у Републици Србији. С обзиром на то
да друштво Logicalis не остварује приход нити је на било који други начин присутно на
тржишту Републике Србије, Комисија је закључила да предметна концентрација неће
довести до хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на
дефинисаном релевантном тржишту производа/услуга на тржишту Републике Србије.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји забринутост
у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19. Закона.
Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. став
1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима
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повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је
концентрација пријављена.
Поука 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).
П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије
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