
Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника 

Комисије брoj 1/0-06-119/2018-2 од 08.01.2018. године, 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 6/0-02-573/2018-1, коју је 26. јула 2018. 

године поднело привредно друштво „Atos“ SE, са седиштем на адреси River Ouest, 80 

Quai Voltaire, Безон, Француска, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из 

адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“, Ресавска 23, Београд, дана 24. августа 

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 „Atos“ SE, са седиштем 

на адреси River Ouest, 80 Quai Voltaire, Безон, Француска, регистарски број 323 623 603 

R.C.S., над привредним друштвом „Syntel“ Inc., са седиштем на адреси 525 E. Big 

Beaver Road, Suite 300 Troy, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 202412. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „Atos“ SE, дана 2. августа 

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 „Atos“ SE, са седиштем на адреси River Ouest, 80 Quai 

Voltaire, Безон, Француска, регистарски број 323 623 603 R.C.S. (даље у тексту: „Atos“ 

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

тексту: Комисија), 26. јула 2018. године, преко пуномоћника адвоката Бојана 

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

пријаву концентрације број 6/0-02-573/2018-1. Подносилац пријаве је доставио допуне 

пријаве концентрације 3. и 22. августа 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 
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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 као матично друштво групе „Atos“, које 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 (преко друштва „Worldline“). 

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. 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу 

над привредним друштвoм „Syntel“ Inc., са седиштем на адреси 525 E. Big Beaver Road, 

Suite 300 Troy, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 202412 (даље у тексту: 

„Syntel“ или циљно друштво). Циљно друштво на светском тржишту пружа услуге 

дигиталне трансформације, информационих технологија и екстерно ангажовање 

пружања услуга које захтевају посебна умећа и висококвалификоване вештине 

(outsourcing знања). Ово друштво пружа своје услуге клијентима у банкарском и 

финансијском сектору, здравственом сектору и сектору биомедицинских наука, 

осигурању, производњи и малопродаји, логистици и телекомуникационој индустрији, и 

помаже им да се прилагоде променама на тржишту обезбеђујући широк спектар 

технолошких решења. Ова решења допуњују могућности у технологијама дигиталне 

модернизације, социјалне сфере, пословне интелигенције, апликационих услуга, 

тестирања, планирања пословних ресурса, ИТ инфраструктурних услуга управљања, 

пословног и технолошког саветовања и др.  

Циљно друштво нема зависна друштва у Србији и није остварило приходе у 

Србији у 2017. години, а око 89% својих прихода у 2017. години је остварило у 

Северној Америци. 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ за концентрацију јесте Уговор о припајању и план о припајању, 

закључен 20. јула 2018. године, између учесника у концентрацији. Овим уговором је 

предвиђено да се привредно друштво „Green Merger Sub“ Inc. – корпорација из 

Мичигена и индиректно потпуно зависно друштво подносиоца пријаве, припоји 
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циљном друштву, и да након овог припајања друштво „Green Merger Sub“ престане да 

постоји. Циљно друштво ће тада бити потпуно зависно друштво подносиоца пријаве. 

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 1) 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 релевантно тржиште производа одредила тржиште 

IT услуга. 

Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог 

својства, уобичајене намене и цене, као и од активности циљних друштава, Комисија је 

приликом одређивања релевантног тржишта производа у конкретном случају имала у 

виду и праксу Европске комисије. Комисија је узела у обзир поделу ИТ тржишта у 

Републици Србији на три сегмента: тржиште ИТ опреме, тржиште ИТ услуга и 

тржиште софтвера, а имајући у виду делатност циљног друштва и својства и намену 

услуга које оно пружа, Комисија је ефекте концентрације анализирала на тржишту ИТ 

услуга, без потребе да се дефинишу ужа тржишта (нпр. тржиште одржавање хардвера, 

одржавање софтвера, саветодавне услуге (консалтинг), екстерно ангажовање пружања 

IT услуга (outsourcing), екстерно ангажовање за пословне процесе, или едукација и 

тренинг).  

Циљно друштво пружа већину од наведених услуга, па даља подела тржишта IT 

услуга није неопходна, јер су све активности циљног друштва међусобно повезане, 

односно комплементарне, и могу се посматрати у конкретном случају као јединствено 

тржиште IT услуга. Уже дефинисање није од утицаја ни на оцену ефеката 

концентрације, будући да њено спровођење у сваком случају не нарушава 

конкуренцију. 

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, 

иако је подносилац пријаве предложио да оно може да остане и 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 циљно друштво није активно у Републици Србији и да тржишни 

удео продносиоца пријаве, према његовој процени, износи /5-10/%. 

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. 
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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). 

 

 

 

            П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ  

 

Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије 

 

 

 


