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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 6/0-02-647/2017-1, коју је дана 09. октобра 

2017. године поднело привредно друштво ABB Verwaltungs Ltd, са регистрованим 

седиштем на адреси Affolternstrasse 44, 8050 Цирих, Швајцарска, преко пуномоћника 

адвоката Вељка Смиљанића из адвокатске канцеларије Karanović & Nikolić o.a.d., ул. 

Ресавска 23, Београд, дана 08. новембра 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 ABB Verwaltungs Ltd, са 

регистрованим седиштем на адреси Affolternstrasse 44, 8050 Цирих, Швајцарска, 

матични број CHE-102.145.259 над делом пословања друштва General Electric 

Company, са регистрованим седиштем на адреси 33-41 Farnsworth Street, Boston, 

Massachusetts 02210, САД које се односи на производњу и продају нисконапонских и 

средњенапонских електричних производа и решења за индустријску, комерцијалну и 

резиденцијалну примену у оквиру пословног одељења General Electric Industrial 

Solutions. 

 

II    УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве извршио уплату износа од 2.981.262,50 

(двамилионадеветстотинаосамдесетједнахиљададвестотинешездесетдва и 50/100) 

динара, дана 24. октобра 2017. године, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, 

што представља прописан 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: 6/0-02-647/2017-5 

Датум: 08. новембар 2017. године 

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

 

  

            Привредно друштво ABB Verwaltungs Ltd, са регистрованим седиштем на 

адреси Affolternstrasse 44, 8050 Цирих, Швајцарска, матични број CHE-102.145.259 (у 

даљем тексту: подносилац пријаве или ABB), поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 09. октобра 2017. године, преко 

пуномоћника адвоката Вељка Смиљанића из адвокатске канцеларије Karanović & 

Nikolić o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-647/2017-1. 

           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. Саставни део пријаве чини и доказ о извршеној уплати, којим се 

потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у 

ставу II диспозитива. 

 

            На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон), 

учесник у концентрацији је поднео Комисији захтев за заштиту одређених података 

садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација 

података чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог 

захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.  

 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

           Подносилац пријаве је зависно друштво ABB Ltd., са регистрованим седиштем 

на адреси Affolternstrasse 44, 8050 Цирих, Швајцарска, које је крајња матична 

компанија ABB Групе. Подносилац пријаве је привредно друштво намењено 

аквизицијама, које ABB Ltd. обично користи у својим корпоративним трансакцијама, 

те такође холдинг компанија за одређене ентитете у оквиру ABB Групе. ABB Група је 

активна у областима енергетике и аутоматизације, запошљава око 132.000 људи и 

послује у преко сто држава.  

         Пословање ABB Групе је подељено у следећа четири сектора: (i) производи за 

електрификацију (eng. Electrification Products); (ii) роботика и кретање (eng. Robotics 

and Motion); (iii) индустријска аутоматизација (eng. Industrial Automation); и (iv) струјне 

мреже (eng. Power Grids). Ова четири сектора су усмерена на купце из области 

индустрије, јавних услуга и транспорта и инфраструктуре на глобалном нивоу.  

        ABB Ltd. је присутно у Србији преко свог зависног друштва ABB d.o.o. са 

регистрованим седиштем на адреси Булевар Пека Дапчевића 13, 11010 Београд, 

матични број 17515420 и претежном регистрованом делатношћу трговина на велико 

осталим машинама и опремом (шифра: 4669). ABB d.o.o. је у искључивом власништву 

друштва ABB Holdings B.V., зависног друштва ABB Ltd. које је регистровано у 

Холандији.  

       General Electric Industrial Solutions, са планираним седиштем на адреси 4200 
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Wildwood Parkway, Atlanta, GA 30339-8402, САД (у даљем тексту: GEIS или циљно 

пословање) је пословно одељење General Electric Company, са регистрованим седиштем 

на адреси 33-41 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts 02210, САД (у даљем тексту: 

General Electric), које нема одвојен правни субјективитет или регистровано место 

седишта. GEIS је је активан у дизајнирању, производњи и продаји нисконапонских и 

средњенапонских електричних производа и решења за индустријску (поморску и 

транспортну, болничку, јавне услуге, производњу и процесе, нафту и гас, информације 

и телекомуникације), комерцијалну и резиденцијалну примену. GEIS је организован у 

четири пословна сегмента: (i) Kонструисана решења (eng. Engineered Solutions); (ii) 

Производна решења (eng. Product Solutions); (iii) Прилагођена решења (eng. Configured 

Solutions) и (iv) Уграђена решења (eng. Embedded Solutions). GEIS има око 14.000 

запослених и купце у преко 100 држава, са снажним нагласком на регион Северне 

Америке. 

           Ниједан од ентитета који сачињавају GEIS није регистрован или се налази у 

Србији, а активности GEIS у овој јурисдикцији су ограничене на производе и решења у 

области нисконапонске струје. У Србији, GEIS је понекад активан преко локалног 

огранка General Electric International Inc (у даљем тексту: GEII). GEIS такође послује са 

врло малим бројем купаца у Србији, генерално дистрибутера […], који сарађују са 

GEIS преко трговинског агента […]. 

 

         

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

          Предложена трансакција се тиче стицања искључиве контроле друштва ABB 

Verwaltungs Ltd. над Циљним пословањем, које је у тренутном власништву General 

Electric-а, под условима предвиђеним Уговором о купопродаји акција и имовине, 

закљученим дана 24. септембра 2017. године између друштава ABB Ltd., ABB 

Verwaltungs Ltd. и General Electric, који је Комисија прихватила као валидан правни 

основ предметне трансакције. Продаја Циљног пословања ће бити спроведена путем 

продаје имовине и капиталних удела који сачињавају Циљно пословање. Као резултат 

предложене трансакције, контрола над Циљним пословањем ће се променити из 

искључиве контроле, коју тренутно има General Electric, у искључиву контролу ABB 

Verwaltungs Ltd.  

           Основна намера ове трансакције је жеља АBB-а да прошири свој асортиман и 

присуство у Северној Америци преко мреже дистрибутера и велепродаваца GEIS-а у 

овом региону. Обједињени портфолио производа и проширена дистрибутивна мрежа 

ће омогућити АBB-у да удвостручи своје циљано тржиште у Северној Америци. GEIS 

ће бити интегрисан у пословање АBB-а које се односи на производе за 

електрификацију, што ће резултирати широким глобалним асортиманом и врло 

свеобухватном понудом за купце у Северној Америци и остатку света. Циљном 

пословању ће користити АBB-ове иновативне технологије и дигитална понуда АBB 

Аbility, спојена са комплементарним решењима и приступом тржишту GEIS-а. 

Предложена Трансакција подразумева и дугорочно право на коришћење бренда General 

Electric.  
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3. Испуњеност услова за подношењe 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 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 вишеструко већи од износа који су 

прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом 

63. став 1. Закона. 

 

 

4. Релевантно тржиште 

 

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

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

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 понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови 

конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним 

територијама.  

          Учесници у концентрацији сматрају да за потребе предметне трансакције није 

неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа имајући у виду да, без 

обзира на усвојену дефиницију, предметна концентрација неће имати било каквих 

ефеката на конкуренцију у Србији, с обзиром на то да се активности учесника у 

концентрацији преклапају само у пар производних сегмената у Србији и то са 

ограниченим заједничким тржишним учешћем и минималним прирастом тржишног 

учешћа. Из тих разлога, прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати 

отворена.   

           Ипак, у циљу достављања потпуних информација, учесници у концентрацији су 

доставили податке о уским сегментима производа у којима се преклапају у Србији. У 

питању је осам релевантних производа и сви су производи ниског напона (LV). 

Производи ниског напона се користе за операције до 1.000 волти (тј. 1 кV).  

            Осам наведених производа су:  

(i)       LV контактори (eng. LV Contactors) – електрични прекидач који се 

користи за прекидање електричног струјног кола ниског напона. Има три 

основне компоненте: контактне тачке, које су делови који преносе струју, 

електромагнет или калем, који омогућава снагу за прекид контакта и 

кућиште односно оквир за контактне тачке и електромагнет; 

(ii)       LV минијатурни прекидачи кола (eng. LV Miniature Circuit Breakers), (у 

даљем тексту: LV MCB) – врста нисконапонског прекидача кола. Прекидач 

кола је заштитни уређај који прекида ток струје када постане превисок, а 

уобичајен је у домаћинствима, индустријској и комерцијалној примени; 

(iii)       LV прекидачи кола са заштитним кућиштем (eng. LV Molded Case Circuit 
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Breakers), (у даљем тексту: LV MCCB) – уређаји за прекидање и заштиту, 

намењени преносу и прекиду струје, односно изолирању и заштити струјних 

кола од грешака, претежно преоптерећења и кратких спојева. Генерално се 

инсталирају у разводне табле и могу преносити струју до 2.500А; 

(iv)      LV кућишта (eng. LV Enclosures) - кућишта представљају ормариће за 

постављање електричне опреме и панела, у које се прекидачи, дугмад и 

монитори постављају. Кућишта могу бити постављена на зиду, како би се 

заштитио садржај од окружења и корисници опреме од струјног удара. 

Кућишта стога представљају основ електричних разводних табли, на која се 

додају компоненте разводних табли (ДИН шине, бакарне сабирнице итд.) 

које се користе за постављање и држање електричних компоненти. Кућишта 

су често дизајнирана имајући у виду не само захтеве функционалности, већ 

и естетику, с обзиром да су често једини део опреме који корисници могу 

видети. 

(v)       LV ручни стартери мотора (eng. LV Manual Motor Starters), (у даљем 

тексту: LV MMS) -  електромеханички заштитни уређаји који се претежно 

користе за ручно укључивање и искључивање мотора (ОN/ОFF), односно за 

заштиту од кратких спојева, преоптерећења и фазних кварова поред 

осигурача. 

(vi)       LV уређаји за управљање (eng. LV Pilot Devices) - представљају 

механичку конекцијску опрему која је намењена управљању уређајима, 

попут управљачких лампица, сигналних лампица, дугмади, стоп дугмади, 

дугмади за тренутни прекид, џојстикова и сличних производа. Наведени 

уређаји преносе информације од оператора машини, или машини оператору. 

Уређаји за управљање су стандардизовани производи, намењени уградњи у 

контролне плоче мотора са малом снагом или аутоматизованих производа. 

(vii) LV прекидачи (eng. LV Switches) - механички уређаји намењени изолацији и 

контроли неопходним за прекид, односно сигурно коришћење струјног кола 

или специфичног дела електричне опреме. LV прекидачи увек раде 

координисано са заштитним уређајем за преоптерећење и кратки спој. 

(viii) LV уређаји за резидуалну струју (eng. LV Residual Current Devices), (у даљем 

тексту: LV RCD) - заштитни уређаји који искључују електрицитет у делићу 

секунде, пресеком кола када систем испусти значајну количину струје. Ови 

уређаји функционишу тако што стално прате струју у колу, а снабдевање 

електрицитетом се брзо прекида уколико се детектује испуштање, чиме се 

спречава струјни удар. 

             Према наводима подносиоца пријаве напред наведени производи су приказани 

у складу са праксом Европске Комисије, која сматра да би било могуће дефинисати 

наведене сегменте као посебна релевантна тржишта производа, с обзиром на то да 

конкретни производи генерално нису заменљиви.  

            Поред наведених производа, учесници у концентрацији су активни и у продаји 

одређених других производа у Србији. Међутим, хоризонтална прелапања на оваквим 

тржиштима производа су занемарљива, нарочито с обзиром на то да Циљно пословање 

није остварило приходе у Србији који су премашили износ од 20.000 америчких долара 

у 2016. години за те производе. Из тих разлога активности Циљног пословања у 

погледу таквих производа у Србији могу се сматрати минималним. 

            Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, као 



6 

и од стварне делатности учесника у концентрацији, Комисија је уважила предложену 

дефиницију релевантног тржишта производа коју су дали учесници у концентрацији и 

одредила осам релевантних тржишта према наведеним производима, сва на 

релевантном географском тржишту Републике Србије. 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

           Комисија је оценила да предложена трансакција не нарушава конкуреницју ни на 

једном од осам релевантних тржишта, узимајући у обзир критеријуме прописане 

чланом 19. Закона. На тржишту LV контактора, у 2016. години, заједнички удео 

учесника у концентрацији је износио /20-30/% (ABB-/10-20/%, GEIS-/0-5/%). Највећи 

конкуренти на релевантном тржишту су Siemens и Schneider Electric, који имају по /20-

30/% односно /20-30/% удела. На тржишту LV MCB заједнички удео учесника у 

концентрацији је износио /10-20/% (ABB-/0-5/%, GEIS-/10-20/%). И на овом 

релевантном тржишту највећи конкуренти су Siemens и Schneider Electric са тржишним 

уделима од /10-20/% и /20-30/%. Када је у питању тржиште LV MCCB заједнички удео 

учесника у концентрацији у 2016. години је износио /5-10/%  (ABB-/5-10/%, GEIS-/0-

5/%). Највећи конкуренти учесника у концентрацији су Schneider Electric, са /30-40/% 

удела и Siemens, са /20-30/% удела. На тржишту LV кућишта заједнички удео учесника 

у концентрацији је био занемарив и износио свега /0-5/% (ABB-/0-5/%, GEIS-/0-5/%). 

Највећи конкуренти учесника у концентрацији на овом релевантном тржишту су 

Evrotehna са /30-40/%  и Schneider Electric са /10-20/%  тржишног учешћа. На тржишту 

LV MMS заједнички удео учесника у концентрацији износио је /10-20/% (ABB-/10-

20/%, GEIS-/0-5/%). Највећи конкуренти на овом релевантном тржишту су Eaton и 

Schneider Electric, који имају по /10-20/% удела. На тржишту LV уређаја за управљање 

учесници заједно имају тржишни удео од /10-20/% (ABB-/10-20/% , GEIS-/0-5/%). 

Највећи конкурент на овом релевантном тржишту је Schrak са уделом од /20-30/%, а 

такође Eaton и Schneider Electric представљају јаке конкуренте са тржишним учешћем 

од по /10-20/%. На тржишту LV прекидача заједнички тржишни удео учесника у 

концентрацији износио је /10-20/% (ABB-/10-20/%,GEIS-/0-5/%). Schneider Electric је 

највећи конкурент на овом тржишту са тржишним учешћем од /20-30/%. Siemens 

такође представља значајног конкурента са тржишним учешћем од /20-30/%.На 

последњем релевантном тржишту, тржишту LV уређаја за резидуалну струју, учесници 

заједно су имали тржишни удео од /10-20/%  (ABB-/5-10/%, GEIS-/5-10/%). Највећи 

конкурент на овом тржишту је Eaton са тржишним уделом од /10-20/% .    

             Иако је заједнички тржишни удео учесника у сегменту LV контактора 

премашио 20% (/20-30/%) у 2016. години, промена Herfindahl-Hirschman Index-a (HHI) 

након трансакције ће бити мања од 150. Пре предложене трансакције HHI за LV 

контакторе у Србији износи 1.945, док ће након трансакције HHI износити 2.059, што 

значи да HHI износи 114. И поред чињенице да се ради о високо концентрисаном 

тришту, с обзиром на то да је заједнички тржишни удео учесника у концентрацији 

значајно испод 40% у 2016. години, законски услови члана 6. став 1, тачка 4) Уредбе су 

задовољени у погледу конкретног релевантног тржишта. 

     У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

             Одлука у ставу II донета је 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 
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тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација 

пријављена 

 

 

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 

                                                                                    

 

 

                                                                     

 


