
 
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 6/0-02-442/2018-1, коју је 29. маја 2018. 

године поднело привредно друштво „Worldline“ S.A., са седиштем на адреси River 

Ouest, 80 Quai Voltaire, Безон, Француска, преко пуномоћника адвоката Срђана 

Дабетића, из адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“, Ресавска 23, Београд, дана 

4. јула 2018. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем контроле од стране привредног друштва „Worldline“ S.A., са 

седиштем на адреси River Ouest, 80 Quai Voltaire, Безон, Француска, матични број 

378901946, над следећим привредним друштвима: 1) „SIX Payment Services“ AG, са 

седиштем на адреси Hardturmstrasse 201, Цирих, Швајцарска, регистарски број CHE-

105.855.222; 2) „SIX Payment Services (Luxembourg)“ SA, са седиштем на адреси 10 Rue 

Gabriel Lippmann, Munsbach, Luksemburg, матични број B29697; 3) „SIX Payment 

Services (Europe)“ SA, са седиштем на адреси 10 Rue Gabriel Lippmann, Munsbach, 

Луксембург, матични број B144087, и 4) „SIX Austria Holding“ GmbH, са седиштем на 

адреси Marxergasse 1B, Беч, Аустрија, регистарски број FN 327799 h. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „Worldline“ S.A., дана 21. 

јуна 2018. године, уплатио 25.000,00 (двадесетпетхиљада) евра на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво „Worldline“ S.A., са седиштем на адреси River Ouest, 80 Quai 

Voltaire, Безон, Француска, матични број 378901946 (даље у тексту: „Worldline“ или 

подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: 

Комисија), 29. маја 2018. године, преко пуномоћника адвоката Срђана Дабетића, из 

адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“, Ресавска 23, Београд, пријаву 
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концентрације број 6/0-02-442/2018-1. Подносилац пријаве је доставио допуну пријаве 

концентрације дана 20. јуна 2018. године. 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни део 

пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је 

уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 

број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији 

захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Садржину 

захтева представља спецификација података чија се заштита тражи, као и образложење 

разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним 

закључком о заштити података. 

  

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве послује у индустрији плаћања и трансакционих услуга, 

пружајући трговачке услуге, услуге мобилности и е-трансакција, као и финансијске 

услуге, и то у оквиру групе привредних друштава „Atos“, чије је матично друштво 

„Atos SE“. Група „Atos“ пружа дигиталне услуге на светском тржишту, има глобалну 

базу клијената и пружа и друге услуге, као што су услуге консалтинга и интеграције 

система, услуге управљања и екстернализације пословних процеса, cloud услуге, 

решења за велике количине података и сајбер безбедност, као и трансакционе услуге. 

IT решења „Atos“ групе се углавном примењују у индустријским сегментима 

производње, малопродаје и транспорта, јавног сектора и здравства, телекомуникација, 

медија и комуналних услуга, као и у сфери финансијских услуга. 

У Републици Србији, „Atos“ група послује преко зависног друштва – „Atos IT 

Solutions and Services“ д.о.о., са седиштем на адреси Данила Лекића Шпанца 32, 

Београд, матични број 20665394, чија је претежна делатност рачунарско програмирање. 

Ово друштво обавља две врсте IT услуга: пословна и платформска решења (енг. 

Business & Platform Solutions – В&PS) и управљање инфраструктуром и подацима (енг. 

Infrastructure & Data management – IDM). Према наводима из пријаве, у погледу 

активности овог друштва у трансакцијама у Републици Србији, његова сврха је да 

организује, подржава и пружа технолошке услуге у области процесирања електронских 

података и информационих технологија, да планира, продаје и управља софтверским 

технологијама, опремом и системима, као и да пружа услуге комуникација и центара 

података. У вези са активностима друштва у иностраним трансакцијама, оно је 

овлашћено да обавља спољнотрговинске трансакције које одговарају оквиру пословних 

активности у трансакцијама у Републици Србији. 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу 

над следећим привредним друштвима: 1) „SIX Payment Services“ AG, са седиштем на 

адреси Hardturmstrasse 201, Цирих, Швајцарска, регистарски број CHE-105.855.222; 2) 

„SIX Payment Services (Luxembourg)“ SA, са седиштем на адреси 10 Rue Gabriel 

Lippmann, Munsbach, Luksemburg, матични број B29697; 3) „SIX Payment Services 

(Europe)“ SA, са седиштем на адреси 10 Rue Gabriel Lippmann, Munsbach, Луксембург, 

матични број B144087, и 4) „SIX Austria Holding“ GmbH, са седиштем на адреси 
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Marxergasse 1B, Беч, Аустрија, регистарски број FN 327799 h (даље у тексту: циљна 

друштва). 

Циљна друштва послују у оквиру групе привредних друштава „SIX Group“ AG, 

формирајући одељење за услуге плаћања, и испоручујући по обиму услуге 

комерцијалног откупа и финансијске обраде. Ова друштва се баве пружањем услуга у 

вези са обрадом кредитних, дебитних и припејд (енг. prepaid) платних картица у 

неколико европских земаља, искључујући Србију. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ за концентрацију јесте Мастер уговор, закључен 14. маја 2018. 

године, између подносиоца пријаве и друштва „SIX Group“ AG. Овим уговором је 

предвиђено да подносилац пријаве, куповином акција, стекне контролно учешће у 

циљним друштвима, укључујући учешћа у њиховим зависним друштвима. 

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су учесници у 

концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника 

већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву 

концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је 

поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

4. Релевантно тржиште 

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 

РС“, бр. 89/2009). За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је уважила 

предлог подносиоца пријаве, и као релевантна тржишта производа одредила следећа 

тржишта: 

1) тржиште прихватања платних картица на продајним местима трговца; 

2) тржиште обраде прихватања платних трансакција; 

3) тржиште обраде издавања платног инструмента за иницирање платних 

трансакција.  

Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог 

својства, уобичајене намене и цене, као и од активности циљних друштава у сектору 

услуга плаћања у ЕУ, Комисија је приликом одређивања релевантног тржишта 

производа у конкретном случају имала у виду праксу Европске комисије. Подносилац 

пријаве је навео да су циљна друштва активна изван Србије на тржиштима трговачких 

услуга за куповину (eng. merchant acquiring services), услуга обраде куповине (eng. 

acquiring processing services) и услуга обраде издавања (eng. issuing processing services). 

Подносилац пријаве је указао на то да системи плаћања картицама омогућавају 

власнику картице (клијенту) да користи картицу (кредитну картицу, дебитну картицу, 

електронски новчаник или картицу продавнице са функцијом плаћања) у циљу 

плаћања производа или услуге без коришћења новца. Руковање картицом обухвата 

целокупну трансакцију, од тренутка када клијент врши плаћање на продајном месту до 
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тренутка када је рачун клијента задужен, користећи у сваком тренутку мрежу која 

повезује трговце са финансијским институцијама. Развој ових мрежа и њиховог 

хардвера и софтвера представља основну делатност индустрије платних картица. 

Комисија је приликом оцене ефеката концентрације имала у виду тржишта која се 

односе на платне трансакције инициране коришћењем платних картица, конкретно на 

прихватање и обраду платних инструмената заснованих на платним картицама. 

Комисија је истовремено посебно анализирала тржиште прихватања платних 

инструмената заснованих на платним картицама (acquiring services) и тржиште 

техничких услуга обраде и/или преноса платног налога између прихватиоца и 

издаваоца (обрада, односно „процесирање“ трансакције – processing services), с тим 

што је тржиште техничких услуга обраде сегментирала на тржиште обраде прихватања 

платних трансакција и тржиште обраде издавања платног инструмента за иницирање 

платних трансакција. 

Прво релевантно тржиште производа (тржиште прихватања платних картица на 

продајним местима трговца) обухвата услуге које омогућавају трговцима да прихвате 

платне картице на њиховим продајним местима (енг. POS - Point of Sale), као и друге 

одговарајуће услуге. На продајним местима трговца се врши ауторизација трансакције 

и електронски прихват платних картица, уз одобрење купаца да им трговци прихвате 

картице као средство плаћања, што се сматра делом система за прихватање и 

процесирање трансакција платним картицама. Ове услуге такође омогућавају 

усмеравање трансакција према банци издаваоца. 

Друго релевантно тржиште производа (тржиште обраде прихватања платних 

трансакција) може се дефинисати као трговачко-орјентисана страна техничке обраде 

трансакције (укључујући мрежно усмеравање плаћања према одговарајућем издаваоцу, 

као и POS ауторизацију). Обрада прихватања платних трансакција покрива везу између 

банке купца и трговца. 

Треће релевантно тржиште производа (тржиште обраде издавања платног 

инструмента за иницирање платних трансакција) односи се на обраду издавања 

платног инструмента за иницирање платних трансакција на основу платних картица и 

може се дефинисати као аспект техничке обраде оријентисан на издаваоца. Ово 

тржиште обухвата захтев за одобрење плаћања од издаваоца, одржавање и управљање 

блок листама, верификацију лимита картица, управљање рачунима картица, 

генерисање изјава о картици и фактурисање. Обрада издавања покрива везу између 

банке издаваоца и власника картице. 

Релевантно географско тржиште је у свим случевима одређено као тржиште 

Републике Србије, иако је подносилац пријаве предложио да оно остане отворено. 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 

пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији. 

Имајући у виду да учесници у концентрацији нису активни ни на једном релевантном 

тржишту производа у Републици Србији и да циљна друштва нису уопште пословала у 

Србији, Комисија оцењује да нема хоризонталног преклапања у пословању учесника у 

концентрацији, као ни вертикалних веза између учесника на тржишту Републике 

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

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

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 

1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, 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 

 

 

 


