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1. Предмет и циљ анализе 

 
На основу одредби члана 21. став 1. тачка 6) Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС”, број 51/09 и 95/13 - у даљем тексту: Закон), Комисија за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је спровела анализу услова конкуренције на 

тржишту софтверa и рачунарскe опремe на територији Републике Србије.  

 

За потребе анализе идентификована су два релевантна тржишта, у оквиру ширег тржишта 

информационо-комуникационих технологија и то:  

 

1. тржиште велепродаје софтвера и  

2. тржиште велепродаје хардвера (рачунара и рачунарске опреме).  

 

У оквиру овако дефинисаних тржишта, посебно су анализирана тржишта јавних набавки 

софтвера и рачунарске опреме. Као релевантно географско тржиште за потребе предметне 

анализе одређено је тржиште Републике Србије. 

 

Основни циљ анализе био је да се процене величина и обухват дефинисаних тржишта, 

идентификују најзначајнији учесници на овако дефинисаним тржиштима и процени 

њихово тржишно учешће, као и њиховa релативнa тржишнa снагa. Имајући у виду сву 

комплексност дефинисаних тржишта, а посебно чињеницу да се софтвер може посматрати 

и као роба и као услуга, у циљу упознавања са самим тржиштем и прикупљања 

релевантних података за потребе анализе, одржани су састанци са секретаром Удружења 

за електронске комуникације и информационо друштво Привредне коморе Србије и са 

представницима Управе за јавне набавке.  

 

2. Методологија истраживања 

 

У анализи је коришћен канцеларијски метод истраживања (деск истраживање).  

 

У складу са прегледом произвођача и дистрибутера софтвера достављеним од стране 

Привредне коморе Србије, упућени су захтеви за давање информација на адресе 42 

учесника на наведеним тржиштима, а њихови одговори обрађени су у засебном делу 

анализе (поглавље 5). Подаци Управе за јавне набавке о спроведеним јавним набавкама 

софтвера и рачунарске опреме у периоду 2014-2016. година обрађени су у поглављима 3.2. 

(софтвери) и 4.4. (рачунарска опрема), док су подаци Министарства финансија - Управе 

царина о увозу рачунарске опреме обрађени у поглављу 4.3.  

 

Поред података достављених од стране наведених институција, за потребе анализе 

коришћени су расположиви јавно доступни подаци и информације о сектору 

информационо-комуникационих технологија (ИКТ сектор), подаци из биланса услуга које 

објављује Народна банке Србије и подаци Републичког завода за статистику. 
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Приликом анализе података достављених од стране Управе за јавне набавке, посебан 

проблем представљала је чињеница да се појединачне јавне набавке у којима је 

учествовала група понуђача региструју преко матичног броја носиоца посла (осим у 

занемарљивом броју случајева, када се наводе матични бројеви свих чланова групе), док се 

у називу понуђача уписују сви чланови групе. С обзиром на чињеницу да се унета 

уговорена вредност набавке односи на набавку у целости, те да нису познати кључеви 

према којима се остварен приход дели између чланова, као и да је претрага вршена по 

матичном броју, који представља матични број носиоца посла, једино могуће решење је 

било да се целокупна уговорена вредност набавке припише носиоцу посла. На описан 

начин, процењени су тржишни удели за водеће добављаче софтвера и рачунарске опреме у 

поступцима јавних набавки.  

 

Са друге стране, подаци достављени од стране учесника на тржишту нису увек били 

комплетни и рашчлањени до нивоа који је захтевала Комисија, те су недостајући подаци о 

приходима оствареним по основу учешћа у јавним набавкама преузети из регистра Управе 

за јавне набавке. Комбиновањем података из два извора извршена је и друга процена 

тржишних удела анкетираних учесника на тржишту у јавним набавкама софтвера и 

рачунарске опреме, која није у значајној мери одступала од процене до које смо дошли 

користећи само податке Управе за јавне набавке. 

 

С обзиром на сва поменута ограничења у доступности релевантних података и 

поузданости изведених процена величине тржишта и тржишних удела,  резултате 

предметне анализе треба тумачити са одређеном дозом резерве, јер имајући у виду 

природу предметног тржишта, постоји вероватноћа да одређени резултати одступају 

од стварних вредности.   
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3. Сектор информационих технологија у Србији 

 

Информационо-комуникационе технологије (у даљем тексту: ИКТ или ИТ)1 су заједнички 

израз за изучавање средстава, поступака и метода за управљање, чување, обраду, пренос и 

презентацију података и информација. ИКТ обухватају технологије као што су стони и 

преносни рачунари, софтвер, периферни уређаји и уређаји за повезивање на интернет, који 

су намењени за обраду информација и комуникацију.  

 

ИКТ играју најважнију улогу како у производњи и економији, тако и у свим осталим 

сферама живота појединца и друштва у целини. Према Стратегији развоја индустрије 

информационих технологија за период од 2017. до 2020. године2, српска индустрија 

софтвера на светским листама налази се између 30. и 50. места, што представља можда 

најбољи резултат наше привреде. Извозни приходи од ИКТ услуга у периоду од 2008. до 

2015. године су утростручени, а приходи од компјутерских услуга повећани четири пута.  

 

Према подацима из студије „ИТ индустрија Србије, 2015–2017.” у периоду од 2006. 

године српска ИТ индустрија значајно се развила. Данас у ИТ индустрији послује близу 

2.000 предузећа (700 више него 2006. године), број запослених дуплиран је са 10.000 

(2006) на 20.000, а дуплирани су и пословни приходи на преко 1,5 милијарду евра. Укупан 

сопствени капитал од 2006. повећан је са 150 милиона на пола милијарде евра. Годишње 

се оснива преко 200 ИТ фирми. Просечна ИТ фирма има мање од десет радника и 

годишњи приход по запосленом 80.000 евра. Најуспешнија је програмерска делатност, 

успешно послују и стране ИТ компаније, пре свега интернационални технолошки вендори, 

док су на зачељу фирме које се баве производњом компјутера. 

 

Извоз ИКТ услуга у 2016. години износио је 740 милиона евра, чиме се приближио 

оствареној вредности извоза воћа и поврћа (755 милиона евра), а премашио је вредност 

извоза житарица и производа од њих (656 милиона евра) и погонских машина и уређаја 

(628 милиона евра). ИКТ услуге обухватају компјутерске услуге, информацијске услуге и 

услуге телекомуникација. У укупном извозу ИКТ услуга доминира извоз компјутерских 

услуга (590 милиона евра). Далеко мањи извоз остварен је кроз услуге телекомуникација 

(143 милиона евра), док код информацијских услуга забележен нето увоз од 3 милиона 

евра3. 

 

                                                
1 Појмови „информационо-комуникационе технологије“ и „информационе технологије“ се користе као 

синоними јер прецизно разграничење не постоји, иако у начелу постоји сагласност око тога да је појам 

„информационо-комуникационе технологије“ нешто шири. 
2 “Службени гласник РС”, број 95/2016 
3 Извор: Народнa банкa Србије - https://www.nbs.rs/internet/cirilica/80/platni_bilans.html 



6 

 

 
 

Према речима ИТ стручњака Милована Матијевића, директора компаније Mineco 

computers doo Beograd, међу 200 ИТ компанија које највише извозе, посматрано према 

претежно остварним приходима, њих 138 се бави аутсорсингом4, док преосталих 62 већи 

део прихода остварује продајом својих решења. Аутсорсинг сектор запошљава чак 82% 

радне снаге и остварује 69% извоза. У погледу власништва, међу 200 највећих ИТ 

извозника, њих 88 су основали страна физичка лица и компаније, који запошљавају 58% 

радне снаге, остварију 54% укупних извозних прихода и скоро искључиво се баве 

аутсорсингом. Са друге стране, фирме у домаћем власништву су готово подједнако 

опредељене за аутсорсинг и извоз сопствених решења, што, према речима Матијевића, 

неће бити довољно да се у скорије време промени овакав тренд, па ће аутсорсинг 

доминирати у извозу и након 2020. године. 

 

Аутсорсинг је са 300 милиона евра чинио око 75% укупног ИТ извоза у 2015. години, а 

већински власници домаћег извозно орјентисаног ИТ сектора су странци, који стабилност 

пословања обезбеђују захваљујући приходовању у иностранству. На основу досадашњих 

кретања на тржишту, према речима Матијевића, може се очекивати да ове компаније до 

2020. удвоструче број запослених у Србији, што је у њиховом пословању кључно за 

повећање прихода, који ће у посматраном периоду достићи око 600 милиона евра. С друге 

стране, ИТ фирме које извозе сопствена решења, остварују годишње 57.500 евра прихода 

по запосленом, што је двоструко више него код аутсорсинга где он износи 27.000 евра. 

Индекс годишњег прихода по запосленом за извознике сопствених решења износи 178%, а 

за аутсорсинг сектор само 83% у односу на укупан просечан приход од 32.300 евра, 

колико износи за све ИТ извознике5. 

 

Републички завод за статистику спровео је у 2016. години, по методологији Евростата, два 

истраживање о употреби ИКТ. Прво се односило на домаћинства и појединце, а другим су 

била обухваћена предузећа.  

 

                                                
4 У Србији се аутсорсингом ИТ услуга баве како домаће компаније које производе или одржавају софтвер за 

одређеног наручиоца, тако и компаније у страном власништву, које раде за потребе матичних компанија.  
5 http://bif.rs/2017/02/ko-najvise-profitira-na-rastu-izvoza-iz-srbije-razvoj-koji-moze-da-nas-unazadi/ 



7 

 

Истраживање о употреби ИКТ у предузећима је спроведено путем телефонског интервјуа 

на репрезентативном стратификованом узорку од 1673 предузећа са 10 и више запослених, 

груписаних у укупн девет делатности пословања.  

 

Резултати овог истраживања су, између осталог, показали следеће: 

 

 99,8% предузећа користи рачунар у свом пословању; 

 14,5% предузећа је користило Linux „open source“ оперативни систем, међу којима 

је највећи број великих предузећа (43,0%) и предузећа са територије Београда 

(19,6%); 

 99,8% предузећа има интернет прикључак, од којих 99,1% има широкопојасну 

(broadband) конекцију; 

 98,6% предузећа користи електронске сервисе јавне управе, при чему предузећа из 

области грађевинарства највише користе ове услуге (100%); 

 80,8% предузећа поседује веб сајт, а највише предузећа чија је претежна делатност 

информисање и комуникације (94,8%); 

 9,3% предузећа плаћа услуге клауд (cloud) сервиса путем интернета. 

 22,6% предузећа запошљава ИКТ стручњаке, док је само 25,5% предузећа 

обезбедило ИКТ обуке својим запосленима; 

 

Иформационе и комуникационе технологије играју кључну улогу у вршењу јавних 

овлашћења и пружању јавних услуга. Према подацима Управе за јавне набавке, у периоду 

2014-2016. година јавни сектор је по основу јавних набавки ИТ производа и услуга 

трошио у просеку 13,6 милијарди динара годишње, од чега 7,5 милијарди за набавку 

софтвера и 6,1 милијарди за набавку рачунара и рачунарске опреме.  

 

4. Тржиште софтвера 

4.1. Појам и врсте софтвера 

 

Софтвер представља саставни део рачунарских система, који управља рачунарским 

хардвером. Софтвер предстваља скуп програма, помоћу којих корисник комуницира са 

рачунаром и издаје му наредбе које је потребно извршити. Софтвер подразумева све врсте 

рачунарских програма, од оперативних система, преко услужних програма за апликације, 

па до програма који се налазе у РОМ чиповима.  

 

Софтвер се грубо може поделити на системски софтвер и апликативни или кориснички 

софтвер. Системски софтвер се састоји од оперативног система и помоћних системских 

програма.  

 

Оперативни систем је комплексан програмски систем који треба да обезбеди лако и 

ефикасно коришћење рачунара. Оперативни систем је кључни део системског софтвера 

који управља и координира хардверским ресурсима, управља активностима рачунара, 

омогућава и надгледа реализацију апликативног софтвера на хардверу рачунара. Стога се 

може рећи да оперативни систем представља везу између самих рачунарских компоненти - 
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хардвера и апликативног софтвера, односно корисника рачунара. Према начину издавања 

команди, оперативни системи могу бити командни и графички. Најпознатији оперативни 

систем графичког типа je Windows компаније Microsoft, док се међу командним 

оперативним системима издвајају UNIX и MS-DOS. 

 

Поред оперативног система, системски софтвер такође укључује помоћне системске 

програме (eng. System Support Programs), који подржавају рад оперативног система, али и 

рутинске корисничке операције. Овој категорији припадају програми преводиоци 

(компајлери), везници (драјвери, програми за коришћење различитих периферних 

јединица и других уређаја) и услужни програми (програми за бекап, компресију података 

и др.). Помоћни системски програми се називају још и програмски софтвер и често се 

посматрају одвојено од системског софтвера, као посебна врста софтвера. 

 

Апликативни софтвер је софтвер који има специфичну намену. У зависности од области 

примене можемо разликовати програме за табеларна израчунавања (Microsoft Excel), за 

обраду текста (Microsoft Word), затим програме за стоно издаваштво (Microsoft Publisher), 

програме за презентације (MS PowerPoint) управљање подацима (Microsoft Access), 

програме за графичку обраду (Adobe PhotoShop), програме за цртање (Corel Draw) итд. 

Апликативни софтвер може бити развијен за специфичне потребе одређеног корисника 

(компаније) или се може развијати за масовну дистрибуцију. Прва врста софтвера се 

развија на основу специфичних потреба и захтева корисника, из којих разлога се не може 

наћи у слободној продаји. Друга врста апликативног софтвера се развија за одређену 

област примене и садржи функције које омогућавају кориснику да реализује одређени 

посао. С обзиром на то да такав специјализовани апликативни софтвер није фокусиран на 

специфичности сваког корисника појединачно, већ ка његовој примени, овакав софтвер се 

продаје као затворени производ и може се наћи у слободној продаји. Код апликативних 

софтвера је веома изражена интеракција са корисником, па се може рећи да је извршавање 

програма, односно редослед инструкција, строго диктирано од стране корисника. С 

обзиром на своје карактеристике, апликативни софтвери своју примену проналазе у 

широком спектру области, као што су рачуноводство, финансије, производни менаџмент, 

управљање људским ресурсима и сл. 

 

Комерцијални софтвер је по правилу заштићен ауторским правима, услед чега се 

забрањује нелегално копирање у циљу даље дистрибуције. С тим у вези, корисници 

софтвера не купују сам софтвер, већ лиценцу за његово коришћење. Кориснички софтвери 

се могу продавати и у пакету, као засебни програми (нпр. MS Office). 

 

Светски лидер у пружању рачунарских технологија, укључујући софтвер, услуге и решења 

која корисницима и компанијама помажу да остваре свој пун потенцијал је компанија 

Microsoft. Microsoft је у Србији почео са радом 2002. године, када су представници Владе 

Републике Србије потписали споразум о стратешкој сарадњи у области ИТ-ја са Билом 

Гејтсом. Локална канцеларија компаније Microsoft у Србији је посвећена раду на 

легализацији софтвера и борби против пиратерије, а у септембру 2005. године у Београду 

је отворен и Microsoft развојни центар, тада први у овом делу Европе. Microsoft је на 

тржишту Србије развио мрежу партнера, ауторизованих фирми, специјализованих за 
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поједине делатности као што су: дистрибуција, продаја, израда и имплементација решења 

и услуга и сл6. 

 

Фирме које имају статус Microsoft партнера специјализованог за велике кориснике (LAR - 

Large Account Reseller) усмерене су првенствено на понуду производа и модела 

количинског лиценцирања намењених већим фирмама, институцијама и организацијама, 

јер својим знањем и искуством осигуравају корисницима најбољи избор модела и услова 

који задовољава све комплексне захтеве њиховог пословања. Microsoft партнери са LAR 

статусом у Републици Србији су: 

 

1. Comparex Srbija doo Beograd 

2. Comtrade System Integration doo Beograd 

3. E-Smart Systems doo Beograd 

4. Informatika AD Beograd и  

5. SAGA doo Beograd. 

 

SPLA (Services Provider License Agreement) програм омогућава хостинг партнерима да 

лиценцирају Microsoft производе на месечном нивоу и на тај начин омогуће својим 

корисницима сервисе и хостоване апликације. Microsoft SPLA дистрибутери раде 

искључиво са хостинг партнерима. Тренутно се на списку ауторизованих Microsoft SPLA 

дистрибутера налазе само два друштва и то: 

 

1. Comparex Srbija doo Beograd и 

            2. E-Smart Systems doo Beograd. 

 

Microsoft дистрибутери су фирме које су овлашћене од стране Microsoft за увоз и 

дистрибуцију Microsoft производа на подручју Републике Србије. Дистрибутери не 

продају Microsoft производе крајњим корисницима него само овлашћеним продавцима. 

Тренутно се на списку Microsoft дистрибутера налазе само два друштва и то: 

 

1. Comtrade Distribution doo Beograd и 

            2. PIN computers doo Novi Sad. 

 

CSP (Cloud Solution Provider) програм је намењен корисницима који своје пословање 

заснивају на Microsoft сервисима који се налазе у облаку. CSP програм постоји у два 

модела: Индиректни Т2 и Директни Т1. У индиректном моделу је ауторизован Microsoft 

партнер „CSP T2 distributer“ који ради искључиво са Microsoft партнерима и преко кога 

сви регистровани Microsoft партнери могу да искористе предности CSP програма и да на 

тај начин обезбеде својим клијентима могућност месечног плаћања и флексибилност 

Microsoft сервиса које користе, као и јачање односа између партнера и клијента у виду 

пружања подршке за одабране Microsoft сервисе. У директном моделу је ауторизовани 

Microsoft партнер „CSP T1 partner“, који ради искључиво са крајњим корисницима и 

пружа комплетну услугу везано за Microsoft сервис. 

 

                                                
6 Извор: https://www.microsoft.com/sr-latn-rs 
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Тренутно се на списку Microsoft „CSP T1 partner“ налазе четири друштва и то: 

1. E-Smart Systems doo Beograd 

2. Еxtreme doo Beograd 

3. Comtrade System Integration doo Beograd и 

4. SAGA doo Beograd,  

 

док се на списку „CSP T2 distributer“ налазе свега два друштва и то: 

 1. Kim-Tec doo Beograd i 

 2. Comtrade Distribution doo Beograd. 

 

4.2. Јавне набавке софтвера 

 

Посматрано према врсти поступака, јавне набавке софтвера сe претежно спроводе кроз 

отворени поступак, у коме сва заинтересована лица могу поднети понуду. У знатно мањој 

мери јавне набавке софтвера се спроводе кроз преговарачки поступак без објављивања 

позива за подношење понуда, док је учешће јавних набавки реализованих кроз остале 

врсте поступака занемарљиво. 

 

Табела 1. Јавне набавке софтвера према врсти поступка 

 

Врста поступка 
Удео у укупној  вредности  набавке 

2014 2015 2016 

Отворени поступак 82,8% 74,4% 77,8% 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива за 
подношење понуда (ЗЈН2012) 12,4% 23,2% 21,3% 

Преговарачки поступак са 
објављивањем позива за 
подношење понуда (ЗЈН2012) 4,4% 2,2% 0,8% 

Квалификациони поступак 0,3% 0,1% 0,1% 

Преговарачки поступак после 
претходног објављивања (ЗЈН2008) 0,2%     

                  Извор: Калкулације СЕА на бази података УЈН 

 

Према Закону о јавним набавкама (чл. 85), постоје два критеријума за оцењивање понуде у 

поступку јавних набавки, и то економски најповољнија понуда и најнижа понуђена цена. 

 

Табела 2. Јавне набавке софтвера према критеријуму за избор понуђача 

 

Критеријум 
Удео у укупној  вредности  набавке 

2014 2015 2016 

Економски најповољнија понуда 30,2% 10,0% 6,4% 

Најнижа цена 69,8% 90,0% 93,6% 
                       Извор: Калкулације СЕА на бази података УЈН 
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Из претходне табеле може се закључити да се у јавним набавкама софтвера економски 

најповољнија понуда као критеријум избора понуђача маргинализује и у потпуности 

уступа место критеријуму најниже цене, према коме је у 2016. години реализовано чак 

94% уговорене вредности набавке софтвера. 

 

Према Општем речнику набавки, јавне набавке софтвера се могу сврстати у две 

категорије: (1) Програмски пакети и информациони системи (48000000) и (2) Услуге 

информационе технологије: саветодавне услуге, израда апликација, интернет и подршка 

(72000000).  

 

У посматраном периоду, јавне набавке које припадају првој категорији чиниле су око 55% 

укупне вредности набавки, док су јавне набавке друге категорије чиниле преосталих 45% 

набавки. Из разлога немогућности прецизне класификације појединачних набавки у једну 

или другу категорију, ови подаци су дати само илустрације ради и даља подела на поједине 

категорије набавки у овом домену није вршена. 

 

4.2.1. Анализа са аспекта наручилаца 

 

Укупна уговорена вредности набавке софтвера у посматраном трогодишњем периоду 

повећана је у 2015. години у односу на 2014. годину за 63%, а затим је у 2016. години 

смањена за 22% у односу на претходну годину, што представља повећање од 27% у односу 

на базну, 2014. годину. 

 

Убедљиво највећи наручилац у посматраном трогодишњем периоду је Јавно предузеће 

„Електропривреда Србије“. Поред овог друштва, међу прва три наручилаца налазе се и 

Министарство финансија и АД Електромрежа Србије, осим у 2016. години, када је други 

највећи наручилац била Контрола летења СиЦГ.  

 

Увидом у структуру извора набавки највећих наручилаца, може се закључити да се већина 

наручилаца опредељује за више различитих понуђача, док се незнатан број њих у значајној 

мери (преко 80%) или у потпуности ослања на једног понуђача.  

 

Јавна набавка софтвера од стране четири највећа наручилаца (CR4) учествује са око 50% у 

укупној уговореној вредности набавке у посматраним годинама, док првих десет 

наручилаца чини око 2/3 укупне уговорене вредности набавки.  

 

У табели која следи приказана је укупна уговорена вредност набавке по годинама, као и 

рацио концентрације за 4, 8 и 10 највећих наручилаца. 
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Табела 3. Рацио концентрације наручилаца 

 

Година

Уговорена вредност 

набавке (у 000 дин) CR4 CR8 CR10

2014 5.785.020 47,2% 60,0% 64,3%

2015 9.417.438 49,7% 63,1% 68,2%

2016 7.341.388 44,2% 61,1% 67,4%  
   Извор: Калкулације СЕА на бази података УЈН 

 

Десет највећих набавки, према уговореној вредности набавке, чинило је 37% укупне 

вредности набавке у 2014. години, 31% у 2015. години и 32% у 2016. години, при чему 

само највећа набавка чини 8-9% укупне вредности набавке у посматраном периоду.  

 

4.2.2. Анализа понуђача 

 

Претрага понуђача, односно добављача коме је додељена јавна набавка вршена је преко 

матичних бројева понуђача. Ово је важно напоменути из два основна разлога: 

 

1)  Подаци о спроведеним јавним набавкама достављени од стране Управе за јавне набавке 

представљају обједињене податке свих наручилаца о свакој појединачној набавци, који 

податаке о називу понуђача достављају на различите начине (велика/мала слова, 

ћирилица/латиница, доо/д.о.о. и слично), док се матични бројеви често уносе са грешком 

(изоставе цифру, погреше цифру, уметну још једну цифру). Такође се дешава да унет 

матични број одговара другом понуђачу, па се поставља питање да ли је за конкретну јавну 

набавку погрешно унет матични број или назив понуђача. Овакви и слични пропусти 

наручиоца се не „филтрирају“ од стране УЈН и достављени подаци у изворном облику 

улазе у базу, што приликом претраживања по матичном броју, а нарочито према називу 

понуђача, онемогућава коришћење филтера и изискује доста времена. 

 

2) Појединачне јавне набавке у којима је учествовала група понуђача се региструју преко 

матичног броја носиоца посла (осим у занемарљивом броју случајева, када се наводе 

матични бројеви свих чланова групе), док се у називу понуђача уписују сви чланови групе. 

С обзиром на чињеницу да се унета уговорена вредност набавке односи на набавку у 

целости, те да нису познати кључеви према којима се остварен приход дели између 

чланова, као и да је претрага вршена по матичном броју, који представља матични број 

носиоца посла, једино могуће решење је било да се целокупна уговорена вредност набавке 

припише носиоцу посла. 

 

С обзиром на наведено, а имајући у виду да је Комисија прикупљала податке о оствареним 

приходима по основу учешћа у јавним набавкама и од учесника на тржишту (понуђача), те 

да су такви подаци стављени у однос са подацима УЈН, даља анализа се заснива на 

уговореној вредности набавке појединачних понуђача, чија је претрага вршена по 

матичним бројевима.  
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Међу десет највећих добављача/понуђача у поступцима јавних набавки у посматраном 

трогодишњем периоду истиче се неколико друштава, при чему се сам редослед добављача 

разликује од године до године. Међу друштвима која се на листи десет највећих налазе у 

најмање две од три посматране године налазе се следећа друштва: 

 

- SAGA DOO BEOGRAD 

- PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO BEOGRAD 

- ASSECO SEE DOO BEOGRAD 

- E-SMART SYSTEMS DOO BEOGRAD 

- Comtrade System Integration d.o.o. Beograd и  

- SAP WEST BALKANS DOO BEOGRAD, 

 

Од наведених учесника на тржишту, једино се SAGA DOO BEOGRAD налази међу десет 

највећих у све три посматране године, при чему је то друштво у 2016. години уједно и 

највећи добављач са уделом од 9,6% у укупној вредности набавке. Друштво PROINTER IT 

SOLUTIONS AND SERVICES DOO BEOGRAD се налази међу три највећа добављача у 

2014. години, као највећи добављач са уделом од 13,1% у укупној вредности набавке и у 

2016. години, као трећи добављач, са уделом од 5,3% у укупној вредности набавке.  

 

Уколико се посматра укупна вредност набавке у трогодишњем периоду, највећи добављач 

је SAGA DOO BEOGRAD (7,2%), следе SAP WEST BALKANS DOO BEOGRAD (5,6%), 

Comtrade System Integration d.o.o. Beograd (5,3%), PROINTER IT SOLUTIONS AND 

SERVICES DOO BEOGRAD (5,1%) и E-SMART SYSTEMS DOO BEOGRAD (5,0%) и ових 

5 добављача је чинило 28,3% укупне вредности набавке у посматраном периоду. 

 
Удео првих 10 добављача у укупној вредности набавки у посматраном периоду има 

опадајући тренд и смањен је са 58,2%  у 2014. години на 45,2% у 2016. години, док је у 

истом периоду удео прва 4 добављача смањен са 36,4% на 29,3%. 

 

5. Тржиште хардвера (рачунара и рачунарске опреме) 

5.1. Појам и подела рачунарске опреме 

 
Када се говори о рачунарској опреми, најчешће се мисли на рачунарски хардвер. 

Рачунарски хардвер је појам који означава све физичке (опипљиве) делове рачунарског 

система, од чијег квалитета, односно спецификације зависе и саме могућности рачунара 

(брзина и перформансе). 

 

Хардвер обухвата процесор, унутрашњу (основну) меморију и периферне јединице или 

уређаје. Ове три компоненте хардвера повезане су преко матичне плоче, која представља 

основни део рачунара. На њој се налазе управљачки чипови (тзв. контролери), који 

управљају радом периферних уређаја. Матична плоча такође повезује рачунарски систем 

са електричним напајањем. Од матичне плоче зависи радни такт (ритам) по коме ће 

радити процесор и меморија, као и брзина протока информација.  
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Процесор је централни део сваког рачунара. Основна карактеристика процесора је његова 

брзина – што је процесор бржи, на рачунару можемо покренути комплексније програме. 

Брзина процесора зависи од неколико фактора, међу којима су конструкција и технологија 

израде (архитектура) процесора, радни такт, ширина процесорске речи и присуство и 

величина приручне или кеш меморије (cashe).  

 

Унутрашња меморија представља део рачунара у коме су похрањени подаци и програми 

са којима процесор ради. Када се говори о количини меморије у рачунару, мисли се на 

RAM меморију, чија је најважнија карактеристика капацитет, а на другом месту брзина. 

Уколико меморије нема довољно, оперативни систем мора да користи тзв. виртуелну 

меморију, што значи да се подаци из RAM – а стално морају снимати и учитавати са 

медија спољне меморије (хард диска), што знатно успорава рад рачунара. Осим RAM 

меморије, која се брише кад се напајање прекине, постоји и стална меморија, која 

задржава податке. Ову меморију можемо поделити на ROM, PROM, EPROM и EEPROM.  

 

У периферне јединице спадају  улазни уређаји, излазни уређаји, улазно-излазни уређаји и 

спољна меморија. Улазни уређаји служе да се подаци унесу у рачунар, док се преко 

излазних уређаја рачунар „обраћа“ спољном свету. Улазни уређаји се могу поделити на 

уређаје за унос алфанумеричких података, уређаје за унос позиционих информација и 

уређаје за унос аудио-визуелних података. Најпознатији улазни уређаји су тастатура и 

миш, скенери, веб камере, графичка табла и сл. У излазне уређаје спадају графичка 

картица, монитори, пројектори и штампачи, док звучна картица и уређаји за повезивање 

(модем, рутер и сл.) представљају улазно-излазне уређаје. 

 

5.2. Производња и продаја рачунарске опреме 

 

Републички завод за статистику прати остварену производњу, стање залиха и реализацију 

компјутера и периферне опреме под шифром производа 2620, при чему је мерна јединица 

број комада. Шифра производа 2620 обухвата следећих шест категорија: 

 

2620.13.00  Стони персонални рачунар (PC)  

2620.14.00  Дигиталне машине за аутоматску обраду података, испоручене као системи  

2620.15.00  Остале дигиталне машине за аутоматску обраду података, с једном или две од 

следећих јединица у истом кућишту: меморијске јединице, улазне јединице, излазне 

јединице, или без њих  

2620.16.40  Штампачи, машине за копирање и телефакс машине, који се могу повезати са 

машином за аутоматску обраду података или са мрежом (искључујући штампаче који се 

користе за штампање помоћу плоча, цилиндара и других штампарских форми )  

2620.16.60 Остале улазне и излазне јединице, с меморијском јединицом у истом кућишту 

или без ње  

2620.21.00  Меморијске јединице 

 
Према подацима из Годишњег истраживања индустрије Продкома, продаја компјутера и 

периферне опреме је у 2015. години у односу на 2014. годину смањена за 25%, да би у 

2016. години поново био остварен раст од 41%. У односу на базну, 2014. годину, продаја 



15 

 

компјутерске опреме у 2016. години већа је за 6%. Стони персонални рачунари и поред 

пада удела у укупној продаји и даље представљају најзначајнију ставку, са око 50% удела 

у укупном броју продатих комада у 2016. години. 

Табела 4. Продаја рачунара и рачунарске опреме 

 

2014 2015 2016

Стони персонални рачунар 63.9% 66.0% 48.8%

Дигиталне машине за аутоматску обраду 

података 31.5% 27.4% 43.8%

Штампачи, машине за копирање и телефакс ма

шине, остале улазно-излазне јединице 2.8% 2.5% 7.4%

Меморијске јединице 1.8% 4.2% 0.0%

Укупно (ком) 93,132 69,817 98,730

Продаја компјутера и периферне опреме 
%

 
                            Извор: Kалкулације СЕА на бази јавно доступних података РЗС 

 

Имајући у виду да рачунарска опрема обухвата широк асортиман најразличитијих 

производа, определили смо се да ово тржиште посматрамо кроз вредносни показатељ о 

оствареним приходима од продаје. С обзиром на наведено, подаци Републичког завода за 

статистику о броју произведених и продатих комада су наведени само ради илустрације и 

нису коришћени у даљој анализи. 

 

5.3. Увоз рачунарске опреме 

 
Комисија је податке о увозу рачунарске опреме прибавила од Министарства финансија- 

Управе царина. Достављени подаци су представљали реализован увоз рачунарске робе у 

најширем смислу, што подразумева робу обухваћену свим тарифним ознакама  у оквиру 

тарифног броја 84717, и односили су се на период 2014-2016. година. 

 

Према достављеним подацима, увоз рачунарске опреме има растући тренд у посматраном 

периоду и у 2016. години је износио 191,5 милиона евра, што представља повећање од 14% 

у односу на базну, 2014. годину.  

 

Убедљиво највећи увозник рачунарске опреме у посматраном трогодишњем периоду било 

је друштво Comtrade Distribution doo Beograd, чији је удео у укупном увозу смањен са 

19,6% (2014) на 15,6% (2016). Уколико се увозу овог друштва дода увоз остварен преко 

повезаног друштва Comtrade System Integration doo Beograd, удео у увозу у 2016. години 

износи 16,0%. Други највећи увозник рачунарске опреме у 2016. години је друштво  Pin 

Computers doo Novi Sad, чији је тржишни удео смањен са 10,4% (2014) на 8,3% (2016). Ова 

два друштва су уједно и овлашћени Microsoft дистрибутери за увоз и дистрибуцију 

                                                
7 Машине за аутоматску обраду података и њихове јединице; магнетни или оптички читачи, машине за 

преписивање података на носиоце података у кодираном облику и машине за обраду таквих података, 

непоменуте или необухваћене на другом месту. 
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Microsoft производа на подручју Републике Србије и њихов збирни удео у укупном увозу 

износио је 24,3% у 2016. години. 

 

Поред ових друштава, на листи четири највећа увозника у све три посматране године 

налазе се и следећа два друштва: 

 Kim Tec doo Beograd, трећи највећи увозник у 2016. години, чији је тржишни удео 

смањен са 10,8% (2014) на 7,8% (2016) и 

 Ewe Comp doo Beograd, четврти увозник у 2016. години, чији је тржишни удео 

повећан са 7,1% (2014) на 7,3% (2016). 

 

Збирно посматрано, ова четири увозника чинила су око 40% укупног увоза у 2016. години. 

Остали увозници, појединачно посматрано, не прелазе 5% удела у укупном увозу 

рачунарске опреме у посматраном периоду. Рацио концентрације 8 највећих увозника 

смањен је са 57,9% у 2014. години на 53,7%  у 2016. години, док је рацио концентрације 10 

највећих у истом периоду смањен са 61,8% на 57,9%.  

 

У табели која следи приказан је укупан увоз рачунарске опреме по годинама, као и рацио 

концентрације за 4, 8 и 10 највећих увозника. 

 

Табела 5. Рацио концентрације увозника рачунарске опреме 

 

Година Укупан увоз   (у ЕУР) CR4 CR8 CR10 

2014 168.048.414,63 48,5% 57,9% 61,8% 

2015 175.687.163,33 46,9% 58,8% 62,4% 

2016 191.512.878,40 39,5% 53,7% 57,9% 
Извор: Калкулације СЕА на бази података Управе царина 

 

У 2014. години, укупан број увозника чији је појединачни удео најмање 1% износио је 15, 

у 2015. години је било укупно 16 таквих увозника, док је у 2017. години било 17 увозника 

са уделом од 1% или више. 

 

Према подацима Управе царина, 18 од посматраних 42 учесника на тржишту се у 2016. 

години бавило увозом рачунарске опреме и скупа чинило 22,1% укупне вредности увоза у 

тој категорији. 

 

5.4. Јавне набавке рачунарске опреме 

 
Посматрано према врсти поступака, јавне набавке рачунарске опреме се највећим делом 

рализују кроз отворени поступак. На овај начин је спроведено  око 90% вредности јавних 

набавки у периоду од 2014-2016. године. Учешће преговарачког поступка са и без 

објављивања позива за подношење понуде је далеко мање док је учешће осталих 

поступака готово занемарљиво. 

 

 

 



17 

 

Табела 6. Јавне набавке рачунара и опреме према врсти поступка 

 

Врста поступка 
Удео у укупној вредности набавке 

2014 2015 2016 

Отворени поступак(ЗЈН2008) 0,7% 0,0% 0,0% 

Отворени поступак(ЗЈН 2012) 89,6% 87,3% 96,5% 

Преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење 
понуда(ЗЈН2012) 2,3% 9,7% 1,7% 

Преговарачки поступак са 
објављивањем позива за 
подношење понуда(ЗЈН2012) 6,1% 1,5% 1,7% 

Квалификациони поступак(ЗЈН2012) 1,3% 1,4% 1,7% 
Извор: Калкулације СЕА на бази података УЈН  

 

Према Закону о јавним набавкама (чл. 85), постоје два критеријума за оцењивање понуда у 

поступку јавних набавки, и то економски најповољнија понуда и најнижа понуђена цена. 

 

Табела 7. Јавне набавке рачунара и опреме према критеријуму за избор понуђача 

 

Критеријум  
Удео у укупној вредности набавке 

2014 2015 2016 

Економски најповољнија понуда 23,7% 6,4% 3,0% 

Најнижа цена 76,3% 93,6% 97,0% 
Извор: Калкулације СЕА на бази података УЈН 

 

Из претходне табеле може се закључити да је учешће најниже цене доминантно и да за 

посматрани период показује тенденцију раста да би 2016. године уговорена вредност 

јавних набавки реализованих кроз овај поступак била чак  97%. 

5.4.1. Анализа са аспекта наручилаца 

 

Укупна уговорена вредност јавних набавки рачунарске опреме у посматраном 

трогодишњем периоду повећана је у 2015. у односу на 2014. годину за скоро 30% да би 

2016. у односу на претходну годину то повећање  било још веће и износило скоро 60%, 

што представља повећање од 106%, односно више него дупло у односу на базну 2014. 

годину. 

 

Међу три највећа наручиоца која се уједно и смењују по учешћу у посматраном периоду 

налазе се ЈП Електропривреда Србије, Министарство финансија и ЈП Пошта Србије. Може 

се приметити да њихово учешће варира у посматраном периоду и углавном показује 

тенденцију пада, а да у годинама кад су имали највеће учешће нису прелазили износ од 

око 14% уговорене вредности набавки.  
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Увидом у структуру извора набавки највећих наручилаца може се закључити да се већина 

њих снабдева рачунарском опремом различитих понуђача, док се неколицина њих у 

значајној мери или употпуности ослања на једног понуђача.  

 

5.4.2. Анализа понуђача 

 

Међу 10 највећих понуђача/добављача у поступцима јавних набавки налази се неколико 

предузећа чије учешће варира у посматраном периоду. Међу друштвима која се у све три 

године налазе у првих десет по реализованој вредности набавки налазе се следећа 

друштва:  

 

- Comtrade System Integration doo Beograd 

- SAGA DOO BEOGRAD 

- PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO BEOGRAD 

- Infotmatika AD 

- MDS Informatički inžinjering d.o.o. Beograd и 

- Oblak tehnologije d.o.o. Beograd. 

 

Од наведених учесника на тржишту јавних набавки рачунарске опреме, компанија SAGA 

DOO BEOGRAD се у све три године појављује међу три највећа понуђача са просечним 

учешћем у вредности јавних набавки од око 8,4% у посматраном периоду. Comtrade System 

Integration показује тенденцију раста удела у посматраном периоду и то пет пута у 2015. 

години у односу на 2014., да би на крају посматраног периода његов удео у вредностима 

јавних набавки био 45%, што је пет пута више од друштва SAGA DOO BEOGRAD, које је 

било други највећи понуђач у 2016. години. 

 

Уколико се посматра укупна вредност јавних набавки у трогодишњем периоду, највећи 

добављач је Comtrade System Integration d.o.o. Beograd sa čak 27,5 % , а потом следе SAGA 

DOO BEOGRAD (8,6 %), PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO BEOGRAD 

(4,7 %), Ipe soft (3,8%) i Oblak tehnologije d.o.o. Beograd  (3,7 %) и ових 5 добављача је 

чинило 48,25% укупне вредности набавке у посматраном периоду. 

 

Удео првих десет добављача у укупној вредности јавних набавки у прве две године 

посматраног периода се није мењао и износио је око 59,5% да би се након тога повећао за 

скоро 17% и остварио 76,4 %  у 2016. години. У истом периоду, удео прва четри добављача 

у вредностима реализованих јавних набавки повећан је са 37,6% у 2014. години на 61,7% у 

2016. години. 
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6. Анализа података прикупљених од произвођача и/или дистрибутера 

софтвера и рачунарске опреме 

6.1. Извори података и репрезентативност узорка 

 
Узорак произвођача/дистрибутера софтвера и рачунарске опреме обухватио је укупно 42 

тржишна учесника, чији је списак садржан у табели која следи. Од учесника на тржишту 

је тражено да доставе податке о укупним приходима од продаје софтвера и рачунарске 

опреме на домаћем тржишту, са посебно исказаним приходима по основу учешћа у 

поступцима јавних набавки (у 000 РСД), као и о приходима од извоза софтвера и 

рачунарске опреме (у еврима). Достављени подаци односили су се на трогодишњи период, 

односно на 2014., 2015. и 2016. годину. 

 

Табела 8. Списак учесника на тржишту обухваћених узорком 
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РБ Назив учесника на тржишту Адреса Место

1 2D SOFT DOO NOVI SAD Цара Душана 7  21000 Нови Сад

2 AB SOFT DOO BEOGRAD Господара Вучића 21  11000 Београд

3 ADACTA DOO BEOGRAD Трешњиног цвета 11  11070 Нови Београд

4 ALBATECH DOO Војислава Илића 85  11000 Београд

5

ALFASOFT PREDUZEĆE ZA RAZVOJ 

KOMPJUTERSKIH SISTEMA DOO RUMA Главна 89  22400 Рума

6 APOLLO DOO BEOGRAD Венизелосова 5  11000 Београд

7

APPLICATION SOFTWARE PARTNER DOO 

BEOGRAD Булевар Краља Александра 17  11000 Београд

8 ASSECO SEE DOO BEOGRAD Милутина Миланковића 19г  11070 Нови Београд

9

ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO 

BEOGRAD Данила Лекића Шпанца 31  11070 Нови Београд

10 TECH DATA AS DOO BEOGRAD (bivši AVNET) Бул Михајла Пупина 181  11070 Нови Београд

11 BELIT DOO BEOGRAD Трг Николе Пашића 9  11000 Београд

12 BIT IMPEKS DOO BEOGRAD Љермонтова 13  11000 Београд

13

BREZA SOFTWARE ENGINEERING DOO 

BEOGRAD Краљице Наталије 23а  11000 Београд

14

COMING-COMPUTER ENGINEERING DOO 

BEOGRAD Тоше Јовановића 7  11000 Београд

15 Comtrade System Integration d.o.o. Beograd Савски насип 7  11070 Нови Београд

16 CPU DOO BEOGRAD Милентија Поповића 9  11070 Нови Београд

17 DIGIT DOO BEOGRAD Миленка Веснића 3  11000 Београд

18 ENERGOPROJEKT ENERGODATA AD BEOGRAD Булевар Михаила Пупина 12  11070 Нови Београд

19 ENERGOSOFT AD NOVI SAD Булевар Ослобођења 18  21000 Нови Сад

20 ENETEL SOLUTIONS DOO BEOGRAD Облаковска 51  11000 Београд

21 E-SMART SYSTEMS DOO BEOGRAD Кнеза Вишеслава 70а  11000 Београд

22 EUROPOS AD BEOGRAD Булевар Уметности 27  11070 Нови Београд

23 EXECOM DOO NOVI SAD Булевар Војводе Степе 50  21000 Нови Сад

24 EXTREME DOO BEOGRAD Ђорђа Вајферта 74  11000 Београд

25 HIVE STUDIOS DOO BEOGRAD Мике Аласа 5  11000 Београд

26

IBM-INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 

DOO BEOGRAD Булевар Михаила Пупина 6  11070 Нови Београд

27 IIB DOO BEOGRAD Шумадијски трг 6а  11000 Београд

28 INFORMATIKA AD BEOGRAD Јеврејска 32  11000 Београд

29 M&I Systems, Co. Group Булевар војводе Степе 16  21000 Нови Сад

30 MICROSOFT SOFTWARE DOO BEOGRAD Шпанских Бораца 3  11070 Нови Београд

31 NAVIGATOR DOO NOVI SAD Зрењанински пут 8  21000 Нови Сад

32 NETSET DOO BEOGRAD Осоговска 10  11000 Београд

33 ORACLE SRBIJA & CRNA GORA DOO BEOGRAD Булевар Зорана Ђинђића 64а  11070 Нови Београд

34

OSA - RAČUNARSKI INŽENJERING DOO 

BEOGRAD Таковска 45/6  11000 Београд

35 POSLOVNA INTELIGENCIJA DOO BEOGRAD Тошин Бунар 272г  11070 Нови Београд

36

PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO 

BEOGRAD Дунавска 66  11000 Београд

37 PROZONE DOO NOVI SAD Пушкинова 26  21000 Нови Сад

38 S & T SERBIA DOO BEOGRAD Ђорђа Станојевића 14   11070 Нови Београд

39 SAGA DOO BEOGRAD Булевар Зорана Ђинђића 64а  11070 Нови Београд

40 SAP WEST BALKANS DOO BEOGRAD Омладинских бригада 88б  11070 Нови Београд

41 SERBIAN BUSINESS SYSTEMS DOO BEOGRAD Београдска 39  11000 Београд

42 ZESIUM MOBILE DOO NOVI SAD Мичуринова 8  21000 Нови Сад  
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Од посматраних 42 учесника на тржишту, десет није доставило тражене податке. За ове 

учеснике на тржишту, релевантни приходи су прибављени из јавно доступних званичних 

финансијских извештаја (биланса успеха) и то на начин што су укупни приходи од продаје 

робе на домаћем тржишту преузети за потребе исказивања прихода од продаје рачунарске 

опреме, док су укупни приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту 

посматрани као приходи од продаје софтвера. На посматран начин, дошло се до грубе 

процене укупне вредности тржишта софтвера од 11,7 милијарди динара и укупне 

вредности тржишта рачунарске опреме од 11,9 милијарди динара.  

 

Уколико се овако добијен податак о процењеној вредности тржишта софтвера упореди са 

податком изнетим на састанку са секретаром Удружења за електронске комуникације и 

информационо друштво ПКС о процењеној укупној вредности тржишта софтвера у 2016. 

години од око 84 милиона евра, што прерачунато по просечном средњем курсу евра за 

2016. годину од 123.1015 РСД износи 10,3 милијарде динара, може се закључити да 

посматрани узорак поседује задовољавајући степен репрезентативности када је у 

питању тржиште софтвера. Чињеница да су недостајући подаци у анализи 

„надомешћени“ подацима из биланса може да објасни прецењеност стварне вредности 

тржишта софтвера, превасходно из разлога што се нека од посматраних друштава поред 

велепродаје софтвера баве и велепродајом других информационо-комуникационих услуга, 

које су такође садржане у укупним приходима од продаје производа и услуга, а који су као 

такви, у недостатку других расположивих података, за потребе ове анализе у целости 

приписани приходима од продаје софтвера. 

 

Сва привредна друштва обухваћена узорком баве се велепродајом софтвера, док се њих 25 

истовремено бави и велепродајом рачунарске опреме. Уколико изузмемо десетак учесника 

на тржишту који се истичу по оствареним приходима, међу којима су и зависна друштва 

или представништва реномираних ИТ компанија (Saga, Oracle, Assecco, SAP и сл.), већина 

посматраних учесника на тржишту спада у групу малих или микро предузећа, чија је 

претежна делатност рачунарско програмирање (6201). За обављање ове делатности 

регистрована су укупно 24 друштва, што представља 57% од укупног броја учесника на 

тржишту обухваћених узорком.  

 

Пет друштава је регистровано за обављање делатности производње рачунара и периферне 

опреме (2620), четири друштва су регистрована за консултантске активности у вези с 

пословањем и осталим управљањем (7022), три за обављање делатности трговине на 

велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима (4651), док су два друштва 

регистрована за остале услуге информационе технологије (6209). По једно друштво је 

регистровано за  консултантске делатности у области информационе технологије (6202), 

рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови; пореско саветовање (6920), 

истраживање и развој у осталим природним и техничко-технолошким наукама (7219) и 

остало образовање (8559). 
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6.2. Анализа тржишта софтвера 

6.2.1 Велепродаја софтвера 

 

Према подацима за 2016. годину о укупно оствареним приходима од продаје софтвера на 

домаћем и иностраном тржишту8, 23 друштва су готово у потпуности орјентисана на 

домаће тржиште (преко 95%), док њих 11 остварује 20% и више укупних прихода на 

иностраном тржишту, од којих 5 учесника остварује преко 50% прихода од извоза.  

 

Тржиште софтвера у Републици Србији има растући тренд и посматрано према 

оствареним приходима од продаје софтвера у 2016. години бележи раст од 20% у односу 

на базну 2014. годину. 

 

 
 
На тржишту софтвера истичу се четири учесника који скупа чине око 55% укупних 

прихода од велепродаје софтвера у посматраном периоду. Најзначајнији учесник на 

тржишту у 2016. години било је друштво Comtrade System Integration, за разлику од 2014. и 

2015. године, када је тржишни лидер било друштво SAGA DOO BEOGRAD.  

 

Рацио концентрације осам највећих учесника на тржишту износио је око 74% у све три 

посматране године. 

 

Уколико се посматра трогодишњи период, убедљиво најзначајнији тржишни учесници су 

Comtrade System Integration и SAGA DOO BEOGRAD, а следе их ORACLE SRBIJA & 

CRNA GORA DOO BEOGRAD, ASSECO SEE DOO BEOGRAD и E-SMART SYSTEMS 

DOO BEOGRAD. Остали учесници на тржишту, појединачно посматрано, остварују мање 

од 5% удела у укупним приходима од велепродаје софтвера.  

                                                
8 Приходи од извоза су прерачунати у динаре по просечном средњем курсу за односну годину.  
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6.2.2. Јавне набавке 

 

Подаци о оствареним приходима по основу јавних набавки софтвера прикупљени су од 

учесника на тржишту. За учеснике на тржишту који нису доставили тражене податке, 

приход остварен по основу учешћа у поступцима јавних набавки преузет је из 

достављеног регистра Управе за јавне набавке.  

 

Посебно је важно још једном напоменути да регистар Управе за јавне набавке 

садржи само податак о укупној уговореној вредности набавке који се најчешће 

приписује носиоцу посла, односно његовом матичном броју, а не и о расподели те 

вредности између чланова конзорцијума. Стога и остварени приход од јавне набавке 

појединачних учесника на тржишту и у складу са тако исказаним приходом 

израчунато тржишно учешће може значајно да одступа од тржишног учешћа 

израчунатог по основу података достављених од стране Управе за јавне набавке, а 

који су обрађени у поглављу 3.2. Ово је важно имати у виду приликом тумачења 

резултата ове анализе и извођења закључака, с обзиром на то да су приликом 

израчунавања тржишних удела коришћени подаци из два извора, чија је 

упоредивост релативно ограничена. 

 

Од посматрана 42 учесника на тржишту, њих 10 није остварило приходе по основу учешћа 

у јавним набавкама софтвера ни у једној посматраној години, док су четири учесника 

остварила приходе по том основу само у једној години. 

 

Уз сва горе поменута ограничења, збирно посматрано, удео учесника на тржишту 

обухваћених узорком у укупној вредности реализованих јавних набавки софтвера на 

годишњем нивоу кретао се између 40,31% у 2015. години и 55,02% у 2014. години.  

 

Појединачно посматрано, најзначајнији учесници на тржишту јавних набавки софтвера у 

посматраном периоду, међу учесницима обухваћеним узорком, су друштва SAGA DOO 

BEOGRAD, PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO BEOGRAD, E-SMART 

SYSTEMS DOO BEOGRAD и Comtrade System Integration d.o.o. Beograd. Остали учесници 

на тржишту, појединачно посматрано, остварују мање од 5% удела. 

 

У следећој табели приказан је рацио концентрације за 8 највећих учесника на тржишту, 

међу учесницима обухваћеним узорком. 

 

Табела 9. Јавне набавке софтвера – рацио концентрације (2014-2016) 

 

Рацио концентрације 2014 2015 2016 

CR 8 43.67% 29.97% 35.26% 
                                  Извор: Подаци достављени од стране учесника на тржишту и УЈН 

 

Уколико се посматра трогодишњи период, највећи добављачи били су SAGA DOO 

BEOGRAD и PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO BEOGRAD, а следе их 

Comtrade System Integration d.o.o. Beograd и E-SMART SYSTEMS DOO BEOGRAD, при 

чему, појединачно посматрано, удели ових добављача не прелазе 8%.  
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Приликом тумачења ових резултата, треба имати у виду да су тржишни удели друштава 

SAGA DOO BEOGRAD у све три посматране године засновани на подацима о уговореној 

вредности набавке из регистра Управе за јавне набавке, док се подаци које је доставило 

друштво PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO BEOGRAD такође односе на 

укупну уговорену вредност набавке за све набавке у којима је друштво учествовало, 

појединачно или у групи, и у свакој посматраној години су већи од података из регистра 

Управе за јавне набавке, али од истих не одступају значајно. 

 

6.3. Анализа тржишта рачунарске опреме 

6.3.1. Beлепродаја рачунарске опреме 

 

Тржиште рачунарске опреме у Републици Србији има растући тренд и посматрано према 

оствареним приходима од велепродаје посматраних учесника на тржишту, бележи раст од 

87,32% у 2016. години у односу на базну 2014. годину9. 

 

Приход од велепродаје рачунарске опреме ( у 000 РСД) 

 

 
На тржишту рачунарске опреме истичу се четири учесника, која у посматраном 

трогодишњем периоду скупа остварују око 2/3 укупних прихода од велепродаје рачунарске 

опреме. Остали учесници, појединачно посматрано, остварују мање од 7% тржишног 

удела.  

 

Рацио концетрације осам највећих учесника у велепродаји је стабилан и креће се у 

распону од 85,46% у 2015. години до 87,41% у 2016. години.  

                                                
9 У одсуству других релевантних података, тржиште велепродаје рачунара и рачунарске опреме посматрано 

је искључиво у односу на остварене приходе учесника на тржишту обухваћених узорком, који нису и једини 

учесници на овом тржишту. У том смислу, овако процењена величина тржишта потцењује стварно тржиште 

рачунара и рачунарске опреме, те би и стварни тржишни удели учесника могли бити мањи од процењених. 
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Табела 10. Велепродаја рачунара и опреме – рацио концентрације (2014-2016.г.) 

 

Рацио концентрације 2014 2015 2016 

CR 8 86,73% 85,46% 87,41% 
Извор: Подаци достављени од стране учесника на тржишту и УЈН 

 

Уколико се посматра целокупан трогодишњи период, најзначајнији учесник на овом 

тржишту је PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO BEOGRAD, а следе га 

Comtrade System Integration d.o.o. Beograd, SAGA DOO BEOGRAD и INFORMATIKA AD 

BEOGRAD. 

 

6.3.2  Јавне набавке 

 

Од посматрана 42 учесника на тржишту, 17 није остварило приходе по основу учешћа у 

јавним набавкама рачунарске опреме ни у једној посматраној години, док су њих пет 

остварили учешће у само једној години. 

 

Збирно посматрано, удео учесника на тржишту рачунарске опреме обухваћених узорком у 

укупној вредности уговорених јавних набавки кретао се око 45% у 2014. години, да би у 

2016. години тај проценат био скоро удвостручен. 

 

Међу друштвима која остварују значајнији удео на тржишту јавних набавки рачунарске 

опреме у посматраном периоду налазе се Comtrade System Integration d.o.o. Beograd, 

PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO BEOGRAD, SAGA DOO BEOGRAD, 

DIGIT DOO BEOGRAD и INFORMATIKA AD BEOGRAD. Остали учесници, појединачно 

посматрано, остварују мање од 5% тржишног удела.  

 

У следећој табели приказан је рацио концентрације осам највећих добављача рачунарске 

опреме у посматраном периоду. Можемо приметити да се збирни удео првих осам 

учесника на тржишту значајно повећао у односу на почетак посматраног периода. 

 

Табела 11. Јавне набавке рачунара и опреме – рацио концентрације (2014-2016.г.) 

 

Учесник на тржишту 2014 2015 2016 

CR 8 40,50% 57,10% 77,20% 
Извор: Подаци достављени од стране учесника на тржишту и УЈН 
 

Уколико се посматра целокупан трогодишњи период, највећи добављач је Comtrade System 

Integration d.o.o. Beograd, а следе га PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO 

BEOGRAD и SAGA DOO BEOGRAD, док остали учесници на тржишту остварују мање од 

5% удела.  
 

Овде такође треба напоменути да су подаци о јавним набавкама  друштва Comtrade System 

Integration d.o.o. Beograd  и SAGA DOO BEOGRAD, у недостатку других извора, преузети 
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из регистра Управе за јавне набавке, док се подаци које је доставило друштво PROINTER 

IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO BEOGRAD односе на укупну уговорену вредност 

јавних набавки у којима је оно учествовало појединачно или заједнички са осталим 

учесницима. 

 

7. Закључак 

 

Према подацима Управе за јавне набавке, у периоду 2014-2016. година јавни сектор је по 

основу јавних набавки ИТ производа и услуга трошио у просеку 13,6 милијарди динара 

годишње, од чега 7,5 милијарди за набавку софтвера и 6,1 милијарди за набавку 

рачунарске опреме.  

 

С обзиром на наведено, фокус анализе управо је био на јавним набавкама софтвера и 

рачунарске опреме. У циљу спровођења анализе, прикупљени су и упоредо анализирани 

подаци Управе за јавне набавке о спроведеним јавним набавкама софтвера и рачунарске 

опреме и подаци учесника на тржишту о оствареним приходима по основу учешћа у 

поступцима јавних набавки.  

 

Комбиновањем података из два извора, дошло се до грубе процене тржишних удела у 

посматраном трогодишњем периоду. Највећи добављачи софтвера међу учесницима на 

тржишту обухваћеним узорком били су SAGA DOO BEOGRAD и PROINTER IT 

SOLUTIONS AND SERVICES DOO BEOGRAD, а следе их Comtrade System Integration 

d.o.o. Beograd и E-SMART SYSTEMS DOO BEOGRAD. Највећи добављач хардвера међу 

друштвима обухваћеним узорком у посматраном трогодишњем периоду било је друштво 

Comtrade System Integration d.o.o. Beograd, а следе га PROINTER IT SOLUTIONS AND 

SERVICES DOO BEOGRAD и SAGA DOO BEOGRAD. Остала друштва обухваћена 

узорком, појединачно посматрано, остварују мање од 5% тржишног удела на односним 

тржиштима. 

 

Када се посматра целокупно тржиште велепродаје софтвера, које поред продаје 

државним институцијама кроз учешће у поступцима јавних набавки укључује и продају 

приватним правним субјектима, констатовано је да је његова величина коректно 

процењена, уз извесну прецењеност услед комбиновања података из различитих извора, 

тако што су недостајући подаци надомешћени подацима из јавно доступних финансијских 

извештаја. С тим у вези, може се за закључити да су у посматраном трогодишњем периоду 

убедљиво најзначајнији учесници на овом тржишту били друштва Comtrade System 

Integration и SAGA DOO BEOGRAD, а следе их ORACLE SRBIJA & CRNA GORA DOO 

BEOGRAD и ASSECO SEE DOO BEOGRAD. 

 

Када је у питању тржиште велепродаје рачунара и рачунарске опреме, односно 

хардвера, нисмо располагали конкретном вредношћу у односу на коју би могли да ценимо 

репрезентативност узорка и поузданост процене величине тог тржишта до које смо дошли 

комбинујући податке достављене од стране учесника на тржишту и податке из јавно 

доступних финансијских извештаја. Из наведеног разлога, са извесном резервом 
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констатујемо да су у посматраном трогодишњем периоду најзначајнији учесници на овом 

тржишту друштва PROINTER IT SOLUTIONS AND SERVICES DOO BEOGRAD и 

Comtrade System Integration d.o.o. Beograd, а следе их SAGA DOO BEOGRAD и 

INFORMATIKA AD BEOGRAD . 
 

Сегмент јавних набавки, како када је у питању софтвер, тако и када је у питању хардвер, 

за Комисију може представљати разлог за забринутост, у делу који се односи на могуће 

заједничке наступе понуђача на јавним тендерима, односно тајне договаре о наступу пре 

подношења понуде (тзв. намештање понуда). Намештене или лажиране понуде (енг. bid 

rigging) представљају забрањене рестриктивне споразуме у смислу члана 10. став 1. и 2. 

тач. 1) и 5) Закона о заштити конкуренције и спадају међу најтеже повреде конкуренције, 

за које се у поступку пред Комисијом може изрећи мера заштите конкуренције у новчаном 

износу до 10% укупног прихода из претходне године, али и забрана учешћа у јавним 

набавкама у одређеном периоду. Овакви тајни договори наносе штету ресурсима 

наручилаца и пореским обвезницима, смањују поверење јавности у конкурентност 

поступка и минимизирају предности конкурентног тржишта.  

 

С тим у вези, Комисија ће у наредном периоду, у сарадњи са Управом за јавне набавке и 

другим надлежним институцијама, посебну пажњу посветити додатној едукацији 

учесника на тржишту, као понуђача, као и државних органа и органа локалне самоуправе, 

као наручилаца у поступцима јавних набавки. Едукација ће имати за циљ да све интересне 

групе детаљније упозна са одредбама Закона о заштити конкуренције које се односе на 

намештања понуда у поступцима јавних набавки, али и да им укаже на значај откривања 

намештених понуда, како са аспекта заштите конкуренције, тако и са аспекта рационалног 

и транспарентног коришћења буџетских средстава.   
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