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Објављени текст садржи заштићене 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 6/0-02-237/2018-1, коју су дана 28. фебруара 2018. године поднела привредна друштва 

GE Oil & Gas Panafricana Holding I B.V., сa седиштем на адреси Bergschot 69/2, 4817PA Breda, 

Холандија, матични број 68025335, и Сибинтек о.о.о., сa седиштем на адреси Шоссе 

Загородное бр. 1, Москва, Руска Федерација, матични број 1027700251314 која заступа 

пуномоћник адвокат Данијел Стевановић из адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и 

партнери о.а.д., Добрачина бр. 15, Београд дана 27. марта 2018. године, доноси следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

заједничким улагањем од стране привредног друштва GE Oil & Gas Panafricana Holding I 

B.V., сa седиштем на адреси Bergschot 69/2, 4817PA Breda, Холандија, матични број 

68025335, и привредног друштва Сибинтек о.о.о., сa седиштем на адреси Шоссе Загородное 

бр.1, Москва, Руска Федерација, матични број 1027700251314, оснивањем два друштва 

заједничког улагања у [...] и у Руској Федерацији, која ће пословати на дугорочној основи и 

имати све функције независног учесника на тржишту .  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве концентрације уплатили износ од 25.000 

(двадесетпетхиљада) евра, дана 15. марта 2018. године на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 

 

Привреднa друштва GE Oil & Gas Panafricana Holding I B.V., сa седиштем на адреси 

Bergschot 69/2, 4817PA Breda, Холандија, матични број 68025335 (у даљем тексту: GE Oil & 

Gas Panafricana или заједно подносиоци пријаве) и Сибинтек о.о.о., сa седиштем на адреси 

Шоссе Загородное бр. 1, Москва, Руска Федерација, матични број 1027700251314, (у даљем 

тексту: Сибинтек или заједно подносиоци пријаве), поднели су Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 28. фебруара 2018. године, преко 

пуномоћника адвоката Данијела Стевановића из адвокатске канцеларије Моравчевић, 

Војновић и партнери о.а.д., Добрачина бр. 15, Београд, пријаву концентрације бр. 6/0-02-

237/2018-1 (у даљем тексту: пријава) са предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у 

скраћеном поступку.  

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV,  Београд 

Број: 6/0-02-237/2018-5 

    Датум: 27. март 2018. године 
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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 да је 

поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 

95/13, у даљем тексту: Закон) као и у складу са Уредбом о садржини и начину подношења 

пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Прописани износ за издавање 

акта уплаћен је у целости. 

 

Подносиоци пријаве су 26. марта 2018. године, доставили Комисији и захтев за заштиту 

података и извора података бр. 6/0-02-237/2018-4, о чему ће Комисија одлучити. 

 

Учесници концентрације 

 

Привредно друштво GE Oil & Gas Panafricana је глобално активно у производњи и продаји 

опреме и услуга намењених индустрији нафте и гаса и представља зависно друштво 

привредног друштва Baker Hughes Incorporated (у даљем тексту: Baker Hughes). Друштво 

Baker Hughes својим пословањем обједињује целокупан процес производње нафте и гаса, 

укључујући технологију, услуге и дигитална решења, присутно је на светском нивоу и 

припада групи друштава којом као матично друштво управља General Electric Company (у 

даљем тексту: General Electric група или General Electric). General Electric група послује на 

светском тржишту преко бројних пословних јединица организованих у различитим 

секторима (нпр. обновљива енергија, нафта и гас, енергетско повезивање, здравствена 

заштита, превоз, осветљење), а њене примарне пословне јединице су: „GE Renewable 

Energy“,„GE Power“, Baker Hughes-GE, „GE Aviation“, „GE Capital“, „GE Healthcare“, „GE 

Lighting“, „GE Transportation“. 

 

У Републици Србији General Electric група има следећа повезана регистрована друштва:  

1. GE HOLDINGS д.о.о. Београд, са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 6/17, 

Београд, матични број 20363614,  претежна регистрована делатност: трговина на 

велико фармацеутским производима (шифра делатности: 4646); 

2. OGRANAK GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL, INC. BEOGRAD, са седиштем 

на адреси Булевар Михајла Пупина 6/17, Београд, матични број 29505683, претежна 

регистрована делатност: изградња осталих непоменутих грађевина (шифра 

делатности: 4299). 

 

Према наводима у пријави, General Electric група је на тржишту Републике Србије активна и 

путем продаје остварене преко следећих пословних јединица: „GE Steam Power Systems“, 

„GE Power Services“, „GE Renewables (Wind and Hidro)“, „Baker Hughes GE“, „GE Distributed 

Power“, „GE Aviation“, „GE Energy Connections“, „GE Healthcare“ и „GE Lighting“. 

 

General Electric група је, према наводима у пријави, у 2016. години у Републици Србији 

остварила приход од [...]. 

Друштво Сибинтек представља део Rosneft групе друштава (у даљем тексту: Rosneft група), 

којом као матично друштво управља друштво Public Joint Stock Company Rosneft Oil 

Company (у даљем тексту: Rosneft). Rosneft се бави истраживањем, развојем, производњом и 

продајом сирове нафте и гаса, као и рафинисањем и продајом нафтних производа и 

петрохемије. Друштво Сибинтек је активно у производњи и продаји  решења информационе 

технологије [...], укључујући системе за управљање ланцем снабдевања, инфраструктуром, 

системима за складиштење и пренос података, инжењерским системима, системима за 

истраживање, решењима за уштеду струје и снабдевањем струјом и др. 
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Према наводима у пријави, Rosneft група у Републици Србији нема регистрована повезана 

друштва, а у 2016. години је у Републици Србији остварила приход од [...]. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација обухвата оснивање два друштва заједничког улагања. Наиме, 

подносиоци пријаве планирају да заједничко улагање реализују оснивањем холдинг друштва 

у [...]. Према наводима у пријави, [...]. Након оснивања друштва заједничког улагања, 

подносиоци пријаве планирају да [...]. Планиране пословне активности [...] а на бази General 

Electric-ове платформе Predix, [...]. 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор акционара закључен између 

друштава GE Oil & Gas Panafricana и Сибинтек а којим су прецизиране обавезе подносилаца 

пријаве везано за оснивање и функционисање друштва заједничког улагања и руског 

зависног друштва. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Предложена трансакција се квалификује као заједничко улагање подносилаца пријаве у циљу 

стварања нових учесника на тржишту, који послују на дугорочној основи и имају све 

функције независних учесника на тржишту. Из свега наведеног произлази да предметна 

трансакција представља концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 3.  

 

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 друштава која представљају учеснике предметне концентрације, оствареним на 

светском тржишту и на тржишту Републике Србије, проистиче да исти надмашују износе 

остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је постојала 

обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. 

 

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 понуди или потражњи и на 

којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који се битно разликују од услова 

конкуренције на суседним територијама.  

 

Према наводима у пријави, друштво заједничког улагања и његово руско зависно друштво 

биће активни у области развоја, имплементације, промета, лиценцирања и сервисирања 

индустријских дигиталних решења путем интернета на бази General Electric-ове платформе 

Predix, [...]. Поред тога, очекује се да ће ова друштва пружати и одређене услуге 

информационе технологије (у даљем тексту: IT услуге), нарочито услуге имплементације, 

сервисирања и подршке. Из горе наведеног, закључује се да ће друштво заједничког улагања 

и његово руско зависно друштво шире посматрано бити присутни на тржишту пружања IT 

услуга. 

 



 4 

Према критеријуму функционалности, постоје следећа ужа тржишта IT услуга: 1) одржавање 

хардвера, 2) одржавање софтвера и подршка, 3) саветодавне услуге (консалтинг), 4) 

имплементација (развој и интеграција), 5) екстерно ангажовање пружања IT услуга 

(outsourcing), 6) екстерно ангажовање за пословне процесе и 7) едукација и тренинг (нпр. 

Решење Комисије бр. 6/0-02-597/2016-7 од 9. септембра 2016. године ZF 

Friedrichshafen/doubleSlash Net-Business). 

 

Платформе за индустријска дигитална решења попут платформе Predix припадају уже 

дефинисаном тржишту IT услуга „одржавање софтвера и подршка“ и дефинишу се као 

софтверска решења која повезују и управљају паметним уређајима и инфраструктуром у 

циљу интеграције оперативних података у пословне процесе и њихове контроле. 

Индустријска дигитална решења (интернет интелигентних уређаја, engl. Internet of Things) 

омогућавају аутоматизацију физичких окружења повезивањем уређаја на интернет, у циљу 

стварања „паметних“ окружења повезујући на тај начин машине, податке, људе и друга 

средства преко интернета, у безбедно окружење. Платформе за индустријска дигитална 

решења представљају основу и кључну компоненту за дигитализацију индустријског сектора 

омогућавајући развој и функционисање конкретних апликација. Најважније функције 

платформи за индустријска дигитална решења су: повезивање (интелигентних уређаја са 

интернетом путем линка), заштита (интелигентних уређаја, података и идентитета), 

управљање (контрола безбедности и одржавање), анализа података и развој апликација. 

Платформе за индустријска дигитална решења могу пружати услуге на бази инфраструктуре 

јавног или пословног облака при чему је њихова функционалност иста у оба случаја. Према 

наводима подносилаца пријаве, друштво заједничког улагања и руско зависно друштво ће се 

ослањати [...].  

 

General Electric група је активна у снабдевању платформама за индустријска дигитална 

решења, пружајући притом и IT услуге (првенствено иницијалне имплементације) за своја 

дигитална решења. Друштво Сибинтек представља софтверско друштво које као [...]. Према 

наводима у пријави, активности друштва Сибинтек [...]. Rosneft група активна је у 

истраживању, производњи и продаји производа на бази нафте и природног гаса, као и 

производа за истраживање, развој и производњу нафте и природног гаса. 

 

Имајући у виду планиране пословне активности друштва заједничког улагања и његовог 

руског зависног друштва, Комисија је за оцену ефеката предметне концентрације релевантно 

тржиште производа дефинисала као тржиште развоја, имплементације, сервисирања и 

промета апликацијама за индустријска дигитална решења примењивих у индустрији нафте и 

гаса. Платформа Predix коју у овај заједнички пословни пројекат улаже General Electric група 

је само средство (начин) да се претходно набројане активности реализују на што ефикаснији 

и безбеднији начин. 

 

Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије, у 

складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

General Electric група је на глобалном нивоу активна у области развоја, имплементације, 

сервисирања и промета апликацијама за индустријска дигитална решења и производи и 

продаје неколико апликација за индустријска дигитална решења. Према проценама 

подносилаца пријаве, главни конкуренти General Electric групе у овој области на светском 

нивоу су Schneider Electric, ABB и Siemens, а њено тржишно учешће је, као и тржишно 

учешће главних конкурената, према проценама подносилаца пријаве око /10-20/%. 
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Конкуренти General Electric групе у области развоја, имплементације, сервисирања и промета 

апликацијама за индустријска дигитална решења на светском нивоу са тржишним учешћем 

од око /5-10/% су друштва Rockwell, SAP и IBM. Ниједна апликација за индустријска 

дигитална решења која је у понуди General Electric групе није специфично намењена 

примени у индустрији нафте и гаса, већ ће се конкретне апликације за потребе ове 

индустрије развијати у новооснованом друштву заједничког улагања и његовом руском 

зависном друштву а на бази General Electric-ове платформе Prediх. Подносиоци пријаве, 

према сопственим наводима, до сада нису били активни у области развоја, имплементације, 

сервисирања и промета апликацијама за индустријска дигитална решења примењивих у 

индустрији нафте и гаса.  

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је 

закључила да подносиоци пријаве нису присутни на дефинисаном релевантном тржишту 

производа у Републици Србији. 

 

Комисија је закључила да ће новооснована заједничка друштва подносилаца пријаве 

искористити потенцијале Predix платформе General Electric групе и постојећа знања и 

искуства Rosneft групе у области индустрије нафте и гаса ради њеног даљег побољшања. [...].  

 

Комисија је имајући у виду све претходно наведено, ценила ефекте предметне концентрације 

на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији и закључила да не 

постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације 

из члана 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 

повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је 

концентрација пријављена. 

 

Упутство о правном средству: 

Ово решење је коначно у управном поступку 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  

 

 

 

 


