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Објављени текст садржи заштићене податке.Заштићени 

подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштитe 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-436/2018-1, коју је дана 28. маја 2018. године  поднело привредно друштво S&T 

AG, са седиштем на адреси Industriezeile 35, 4021, Линц, Аустрија, преко пуномоћника, 

адвоката Маје Станковић из адвокатске канцеларије Wolf Theiss из Београда, Булевар 

Михајла Пупина 6 , дана 15. јуна 2018. године, доноси следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

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

стицањем непосредне контроле од стране привредног друштва S&T AG, са седиштем на 

адреси Industriezeile 35, 4021, Линц, Аустрија, регистарски број FN 190272m, над 

привредним друштвима: 1. Kapsch EOOD, са седиштем на адреси Kukush 2, Business Park 

Antim Tower трећи спрат, Софија, Бугарска, регистарски број 131576970, 2. Foreign Trade 

Unitary Enterprise Kapsch, са седиштем на адреси Fabrisiusa 9a, канцеларија 15, 220007 

Минск, Белорусија, регистарски број 191045318, 3. Kapsch CarrierCom d.o.o., са седиштем 

на адреси Radnička 39, Centar 2000, објекат А, 10000 Загреб, Хрватска, регистарски број 

080281544, 4. Kapsch DOOEL Skopje, са седиштем на адреси St. Filip Vtori Makedonski bb, 

Скопље, Македонија, регистарски број 6304010, 5. Kapsch d.o.o. Beograd, са седиштем на 

адреси Милентија Поповића 5б, Нови Београд, Србија, матични број 20292598, 6. Kapsch 

trgovina d.o.o., са седиштем на адреси Ribičičeva Ulica 33, Љубљана, Словенија, регистарски 

број 2345978000, све куповином 100% удела, као и одређеном имовином привредног 

друштва Kapsch CarrierCom AG, са седиштем на адреси Lehrbachgasse 11, 1120, Беч, 

Аустрија, регистарски број FN 223804z. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво S&T AG, дана 30. маја 

2018. године уплатио износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100)  евра на рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције што представља прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 

 

Привредно друштво S&T AG, са седиштем на адреси Industriezeile 35, 4021, Линц, Аустрија, 

регистарски број FN 190272m, поднело је дана 28. маја 2018. године преко пуномоћника, 

адвоката Маје Станковић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-

436/2018-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у 
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даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном 

поступку.  

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и 

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

95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења 

пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16).  

 

Подносилац пријаве је 30. маја 2018. године, доставио Комисији и захтев за одређивање мере 

заштите података и извора података,  о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-

436/2018-3, од 15. јуна 2018. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Учесник у концентрацији, привредно друштво S&T AG (у даљем тексту: подносилац 

пријаве или друштво S&T), основано је у складу са законима Аустрије, под регистарским 

бројем FN 190272m. Подносилац пријаве је матична компанија S&T групе која послује преко 

својих зависних друштава у 25 земаља широм света, у којима је запослено преко 3.900 људи. 

S&T група представља системског добављача која нуди широк спектар услуга из области 

информационих технологија и власничких технолошких решења (хардверски и софтверски 

производи) у Централној и Источној Европи, Северној Америци и Азији. S&T група 

поседује широк спектар власничких технологија, сигурносних облака (cloud security), 

уграђених рачунара и такозваних „Internet of Things“ производа (софтверско-хардверски 

производи и решења који омогућавају уређајима, на пример телефонима, рачунарима, веш 

машинама, лампама, фрижидерима, аутомобилима и другим уређајима,  да се прикључе 

најчешће на интернет мрежу, или на интерну мрежу,  те да сакупљају, обрађују и  шаљу 

информације из окружења). Пословање групе је заокружено услугама из делатности 

информационих технологија у областима саветовања, интеграције и екстерног ангажовања 

у пружању IT услуга (outsourcing). Подносилац пријаве је у Републици Србији присутан 

преко два друштва: 

 

1. S&T Serbia doo Beograd, са седиштем на адреси Ђорђа Станојевића 14, Београд, матични 

број 17130846, чија је претежна делатност саветовање у области информационих 

технологија, (шифра делатности: 6202).  

2. Ces-Pos doo, Vrčin, са седиштем на адреси Браће Југовић 15, Београд – Гроцка, матични 

број 20553405, чија је претежна делатност компјутерско програмирање, (шифра 

делатности: 6201).  

 

Према наводима у пријави, привредно друшто S&T Serbia doo Beograd је у 2017. години 

оставрило укупан приход од 12,3 милиона евра, а привредно друштво Ces-Pos doo, Vrčin је 

у 2016. години остварило приход од око 120 хиљада евра.  

 

Учесници концентрације над којима се успоставља непосредна контрола су привредна 

друштва (у даљем тексту: циљна друштва):  

 

1. Kapsch EOOD, са седиштем на адреси Kukush 2, Business Park Antim Tower трећи спрат, 

Софија, Бугарска, регистарски број 131576970; 

2. Foreign Trade Unitary Enterprise Kapsch, са седиштем на адреси Fabrisiusa 9a, канцеларија 

15, 220007 Минск, Белорусија, регистарски број 191045318; 
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3. Kapsch CarrierCom d.o.o., са седиштем на адреси Radnička 39, Centar 2000, објекат А, 

10000 Загреб, Хрватска, регистарски број 080281544; 

4. Kapsch DOOEL Skopje, са седиштем на адреси St. Filip Vtori Makedonski bb, Скопље, 

Македонија, регистарски број 6304010; 

5. Kapsch d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Милентија Поповића 5б, Нови Београд, 

Србија, матични број 20292598; 

6. Kapsch trgovina d.o.o., са седиштем на адреси Ribičičeva Ulica 33, Љубљана, Словенија, 

регистарски број 2345978000 

 

Циљна друштва су под контролом привредног друштва Kapsch CarrierCom AG, са седиштем 

на адреси Lehrbachgasse 11, 1120,  Беч, Аустрија, регистарски број FN 223804z., које је 

матично друштво Kapsch CarrierCom групе. Ова група је у крајњем власништву привредног 

друштва Кapsch-Group Beteiligungs GmbH, које је матично друштво Кapsch групе.  

 

Кapsch група је једна од најуспешнијих технолошких компанија, са седиштем у Аустрији, 

која послује на глобалном тржишту, и састоји се од четири кључна ентитета: Kapsch 

TrafficCom групе, Kapsch BusinessCom групе, Kapsch CarrierCom групе и Kapsch 

PublicTransportCom групе. 

 

Предметном трансакцијом, подносилац пријаве ће стећи и одређену имовину (Business 

Division Carrier Austria) привредног друштва Kapsch CarrierCom AG. Ова имовина обухвата  

уговоре са 25 запослених, уговоре са купцима и добављачима, као и повезану имовину 

(пословна опрема, лабораторија) и одговорности (одредбе везане за запослене, и друго) у 

Аустрији. Kapsch CarrierCom група је основана 1984. године под именом Austria 

Telecommunication, од стране водећих аустријских телекомуникационих компанија Kapsch 

и Schrack путем заједничког улагања. Kapsch CarrierCom група је светски оперативни 

произвођач, добављач и системски интегратор „end-to-end“ телекомуникационих решења.  

 

Подносилац пријаве је навео да портфолио циљних друштава у Србији обухвата мрежну и 

безбедносну опрему, сервере и екстерне системе за складиштење. Према наводима у 

пријави,  циљна друштва су на тржишту Републике Србије у 2017. години остварила укупан 

приход од [...] евра. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављена копија Главног (Оквирног) уговора о 

купопродаји (у даљем тексту: Уговор), од 04. априла 2018. године. Овај Уговор је закључен 

између привредног друштава Kapsch CarrierCom AG у својству продавца и привредног 

друштава S&T AG у својству купца.  

 

Предметном трансакцијом привредно друштаво S&T AG ће стећи контролу над зависним 

друштвима привредног друштва Kapsch CarrierCom AG, и то: Kapsch EOOD из Бугарске, 

Foreign Trade Unitary Enterprise Kapsch из Белорусије, Kapsch CarrierCom d.o.o. из Хрватске 

Kapsch DOOEL Skopje из Македоније, Kapsch d.o.o. Beograd из Србије, и Kapsch trgovina 

d.o.o. из Словеније. Привредно друштаво S&T AG ће стећи и одређену имовину привредног 

друштва Kapsch CarrierCom AG у Аустрији. Предметна трнсакција ће се реализовати путем 

посебних уговора о преносу удела, као и посебног уговора о преносу имовине, који ће се 

закључити у складу са локалним законским прописима. Наведени уговори биће накнадно 

потписани, непосредно пред или на самом затварању предметне трансакције. 
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Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу члана 

61. став 1. тачка 1) Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске 

извештаје учесника у концентрацији. Из података достављених Комисији о укупним 

годишњим приходима учесника у концентрацији оствареним на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије у 2017. години, проистиче да исти надмашују износе остварених 

укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што значи да је постојала 

обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са 

одредбама члана 63. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

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

за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009).  Релевантно 

тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају заменљивим у 

погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно географско тржиште 

представља територију на којој учесници на тржишту учествују у понуди или потражњи и 

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

конкуренције на суседним територијама.  

 

Подносилац пријаве је навео  да релевантно тржиште производа обухвата све IT услуге, али 

да прецизна дефиниција релевантног тржишта производа може остати отворена, с обзиром 

да предложена трансакција неће довести до нарушавања конкуренције независно од тога 

како је релевантно тржиште производа дефинисано. Ради потпуности пријаве, узимајућу у 

обзир активности учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије, подносилац 

пријаве сматра да би релевантна тржишта производа требало дефинисати као тржиште  IT 

услуга, и тржиште снабдевања IT хардверским и софтверским производима. Што се тиче 

релевантног географског тржишта, подносилац пријаве сматра да би га требало дефинисати 

да обухвата, најмање Европски економски простор, или да обухвата најмање целу 

територију Републике Србије, с обзиром да стране нуде своје услуге и/или производе на 

целој националној територији. 

Приликом дефинисања релевантних тржишта производа, Комисија је имала у виду да 

учесници у концентрацији пружају IT услугe у Републици Србији, које се односе на 

саветодавне услуге (консалтинг), интеграцију IT инфраструктурних компоненти и екстерно 

ангажовање  у пружању IT услуга (outsourcing), као и да не производе, и не развијају 

сопствени хардвер и софтвер. Подносилац пријаве је навео да друштво S&T испоручује 

хардвер и софтвер које развијају бројни произвођачи, а активности циљних друштава су 

ограничене на трговину на велико хардверским и софтверским производима пре свега за 

телекомуникационе компаније. У оквиру тржишта хардвера, учесници у концентрацији су 

навели да не нуде нити дистрибуирају у Србији уређаје као што су паметни телефони, 

телефони са функцијама или слични IT производи. Подносилац пријаве је навео да циљна 

друштва у 2017. години, на тржишту Републике Србије нису остварила приход од продаје 

софтвера. Учесници у концентрацији  су активни у инфраструктурном сегменту IT 

производа, који укључује сервере за привредна друштва, односно софистициране сервере 

(high end servers), сервере средњег домета (midrange servers) и/или сервере према обиму 

предузећа (volume enterprise servers), екстерне системе за складиштење, пословне мреже и 
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телекомуникациону опрему и инфраструктуру као услугу (IaaS).  

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од пословних 

активности учесника у концентрацији, Комисија је за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације, одредила три релевантна тржишта производа: 

1. тржиште пружања IT услуга, 

2. тржиште велепродаје хардвера,  

3. тржиште велепродаје софтвера.  

С обзиром, да подносилац пријаве и циљна друштва пружају саветодавне (консалтинг) IT 

услуге, те интеграцију IT инфраструктурних компоненти, као и IT услуге екстерног 

ангажовања (outsourcing), Комисија сматра да даља подела тржишта IT услуга према 

функционалности није неопходна, јер су све активности учесника у концентрацији 

међусобно повезане, односно комплементарне, и могу се, у конкретном случају посматрати 

као јединствено тржиште IT услуга. Комисија сматра да за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације није неопходна додатна сегментација тржишта велепродаје хардвера према 

типу рачунарске опреме. Такође, Комисија сматра да додатна подела тржишта велепродаје 

софтвера према типу оперативних система и/или услужних програма, није неопходна, 

посебно имајућу у виду да циљна друштва у 2017. години нису остварила приход на овом 

тржишту у Републици Србији.  

 

За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије, за сва три релевантна тржишта производа.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

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

констатовала да је подносилац пријаве присутан на сва три дефинисана релевантна тржишта 

производа у Републици Србији, док су циљна друштва присутна на тржишту пружања IT 

услуга и тржишту велепродаје хардвера у Републици Србији. 

 

Према подацима компаније International Data Corporation (IDC - Worldwide Black Book: 

Standard Edition), које је доставио подносилац пријаве, укупна вредност продаје на тржишту 

IT услуга у 2017. години у Републици Србији износила је 124,2 милиона евра. Према истом 

извору података,  укупна вредност продаје у 2017. години у Републици Србији на тржишту 

хардвера без паметних телефона и сличних IT производа износила  је 165,1 милион евра, а 

на тржишту софтвера 79,2 милиона евра. Подносилац пријаве је на тржишту IT услуга у 

2017. години у Републици Србији остварио приход од продаје у вредности од [...] евра, 

односно његово тржишно учешће је износило /0-5/%, док су циљна друштва остварила 

приход од продаје у вредности од [...] евра, односно /0-5/% од укупне продаје на тржишту 

IT услуга. Након спровођења предметне концентрације, друштво S&T ће имати /0-5/% 

тржишног удела на тржишту пружања IT услуга. На тржишту велепродаје хардвера 

подносилац пријаве је остварио приход од продаје у вредности од [...] евра, односно његово 

тржишно учешће је износило /0-5/%, а циљна друштва су остварила приход од продаје у 

вредности од [...] евра, односно њихово тржишно учешће је износило /0-5/%. Након 

спровођења концентрације, тржишно учешће друштва S&T ће износити /0-5/% на тржишту 

велепродаје хардвера. Друштво S&T је на тржишту велепродаје софтвера на тржишту 

Републике Србије остварило приход у 2017. години у вредности од [...] милиона евра, а 

његово тржишно учешће је износило /5-10/%. Према наводима у пријави, циљна друштва 

нису остварила приходе од продаје софтвера у Републици Србији у 2017. години, те друштво 
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S&T неће повећати свој тржишни удео након спровођења предметне концентрације. Као 

главне конкуренте, подносилац пријаве је навео следећа привредна друштва: Prointer IT 

Solutions and Services, Comtrade System Integration, Asseco See, Saga, Schneider Electric DMS, 

Comutel, RT-RK, Atos Solutions. 

 

На основу претходног, Комисија је закључила, да предметном концентрацијом долази до 

хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији на тржишту пружања IT 

услуга, као и на тржишту велепродаје хардвера, али да се структура релевантног тржишта 

производа у Републици Србији, неће битније променити. Комисија је констатовала да циљна 

друштва нису реализовала приходе од продаје на тржишту велепродаје софтвера у 

Републици Србији у 2017. години, из чега се закључује да ће тржишна структура, на овом 

релевантном тржишту производа остати непромењена. Комисија је разматрала и закључила 

да не постоје негативни вертикални ефекти предметне концентрације. 

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је 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 решења 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  

 

 

 

 


