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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 брoj 6/0-02-479/2019-1, од 17. маја 2019. године, коју су поднела 

привредна друштва Schneider Electric SE, са седиштем на адреси 35 rue Joseph Monier, 

92500, Rueil Malmaison, Француска  и Schneider Electric Espana SА, са седиштем на 

адреси Bac de Roca 52, зграда A, 8. спрат, 08019 Барселона, Шпанија, које заступа 

пуномоћник, адвокат Маја С. Станковић, из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, 

Булевар Михајла Пупина  6, Београд, дана 6. јуна 2019. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  
 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва 

Schneider Electric Espana SА, са седиштем на адреси Bac de Roca 52, зграда A, 8. спрат, 

08019 Барселона, Шпанија, јединствени европски идентификатор ES08005.000001095, а 

тиме и посредне појединачне контроле привредног друштва Schneider Electric SE, са 

седиштем на адреси 35 rue Joseph Monier, 92500, Rueil Malmaison, Француска, матични 

број 542 048 574 R.C.S. Nanterre, над привредним друштвом Schneider Electric DMS NS 

d.o.o. za elektroenergetski inžinjering Novi Sad, са седиштем на адреси Народног Фронта 

25 а, б, ц и д, Нови Сад, Србија, матични број  20422882, до које долази куповином 43% 

удела и променом заједничке у појединачну контролу. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве, дана 22. маја 2019. године уплатили 

износ од XXXXX евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

Образложење 

 

Привредна друштва Schneider Electric SE, са седиштем на адреси 35 rue Joseph Monier, 

92500, Rueil Malmaison, Француска, матични број 542 048 574 R.C.S. Nanterre и  

Schneider Electric Espana SА, са седиштем на адреси Bac de Roca 52, зграда A, 8. спрат, 

08019 Барселона, Шпанија, јединствени европски идентификатор ES08005.000001095, 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-479/2019-6 

Датум: 6. јун 2019. године 
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(у даљем тексту: подносиоци пријаве), поднела су дана 17. маја 2019. године преко 

пуномоћника, адвоката Мајe С. Станковић, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-479/2019-1. Подносиоци пријаве предложили су да Комисија за заштиту 

конкуренције (у 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, и њене допуне од 31. маја 2019. године, 

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 2. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“, број 05/16). 

 

О поднетом захтеву за заштиту података у смислу члана 45. Закона, одлучено je 

посебним закључком. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Учесник у концентрацији, привредно друштво Schneider Electric Espana SА је под 

крајњом контролом привредног друштва Schneider Electric SE, које је матично друштво 

Schneider Electric групе. Према наводима у пријави Schneider Electric група запошљава 

преко 3.000 радника у око 20 центара и шест индустријских погона. Организациона 

структура Schneider Electric групе састоји се од три пословне јединице: индустријска 

аутоматизација, управљање енергијом и пословне услуге.  

 

Пословна јединица индустријска аутоматизација обезбеђује производе и решења за 

аутоматизацију и контролу машина, производних погона и индустријских локација. Ова 

пословна јединица укључује хардвере, као што су контрола покрета, погони 

променљиве брзине, мотор стартере и контакторе, програмиране логичке контролоре, 

прекидаче и уређаје за сигнализацију, сензоре температуре и притиска, и прилагођене 

сензоре, као и софтверске апликације за управљање активностима и надзорну контролу.  

 

Пословна јединица управљање енергијом је посвећена потребама корисника пружањем 

комплетних решења, а чине је пет пословних дивизија: 

- Системи енергије: Ова пословна дивизија је специјализована за производе и решења 

за аутоматизацију средњег напона („MV“) и мреже, која се фокусира на 

инфраструктуре и електропривреду. Производи су примарна и секундарна „MV” 

разводна постројења, трансформатори, контролни системи и софтвери за управљање 

инфраструктуром; 

- Сигурна енергија: Ова пословна дивизија је специјализована за производе и решења 

посвећена осетљивој и електро-интензивној ИТ инфраструктури (као што су нпр. 

дата центри). Активности ове пословне дивизије обухватају праћење квалитета 

електричне енергије кроз контролу дистрибуције „MV” електричне енергије и 

електричне енергије ниског напона („LV“), заштиту ИТ инфраструктуре и 

управљање зградама (систем за хлађење, безбедносни и противпожарни систем); 

- Кућна употреба и дистрибуција: Ова пословна дивизија је специјализована за кућну 

електричну опрему и решења. Активности ове пословне дивизије обухватају 

целокупан спектар електричне опреме (електрични панели, разводна постројења, 

утикачи, утичнице) и системе за управљање енергијом и уређајима код куће; 
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- Енергетски производи: Ова пословна дивизија је специјализована за „LV“ 

производе и решења на свим крајњим тржиштима, од зграда, преко индустрија и 

инфраструктуре, до дата центара, укључујући функције заштите, надзор и контролу 

енергије, бројила снаге и електрична кућишта; 

- Дигитална енергија: Ова пословна дивизија је специјализована за системе 

управљања зградама, енергетска решења и аутоматизацију енергије. Производи су 

„MV/LV“ подстанице, заштитни релеји и уређаји. Циљ ових решења је да се 

најефикасније искористи енергија, као и да се побољша поузданост, пословање и 

оперативна ефикасност у зградама које нису намењене становању. 

Пословна јединица пословне услуге пружа услуге на терену који се тичу одржавања и 

побољшања инсталиране базе, која покрива комплетну понуду пословних јединица 

индустријска аутоматизација и управљање енергијом. Такође, ова пословна јединица 

укључује услуге које су намењене оптимизацији потрошње енергије и производње за 

корисничке услуге и услуге паметне мреже.  

 

У Републици Србији, Schneider Electric група је присутна преко два привредна друштва: 

1. Schneider Electric Srbiјa d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Владимира Поповића 

38-40, Нови Београд, матични број 1740822, (у даљем тексту: друштво Schneider 

Србија), и  

2. Schneider Electric DMS NS d.o.o. za elektroenergetski inžinjering Novi Sad, са 

седиштем на адреси Народног Фронта 25 а, б, ц и д, Нови Сад, Србија, матични број 

20422882, (у даљем тексту: циљно друштво). 

 

Друштво Schneider Србија се бави продајом производа који се односе на дистрибуцију 

електричне енергије, аутоматизацију и контролу. Ово друштво пружа и 

комплементарне услуге, укључујући услуге поправке и испитивања система. Претежна 

делатност овог друштва је трговина на велико осталим машинама и опремом (шифра 

делатности: 4669). Привредно друштво Schneider Electric DMS NS d.o.o. је друштво 

заједничког улагања, у коме 57% удела поседује привредно друштво Schneider Electric 

Espana SА, а 43% удела је у власништву друштва DMS grupa d.o.o. za elektroenergetski 

inžinjering Novi Sad, са седиштем на адреси Народног Фронта 23 д, 1. спрат, 105, Нови 

Сад, матични број 08700427. 

 

Циљно друштво је активно у области дигиталних решења које обухвата: истраживање, 

развој, инжењеринг и продају интегрисаних софтверских решења за управљање 

електричним и гасним мрежама. Претежна делатност циљног друштва је рачунарско 

програмирање (шифра делатности: 6201). Циљно друштво је интегрисано у пословну 

јединицу пословне услуге, а бави се истраживањем, развојем и инжењерингом 

софтверских решења паметне мреже за управљање електричним мрежама. Верзија ових 

софтверских решења је такође прилагођена и управљању гасним мрежама. Сходно 

томе, пословање циљног друштва је груписано у два пословна сегмента: 

1. Напредни систем за управљање дистрибуцијом („ADMS”), које је главни производ 

циљног друштва. Електрична мрежа се састоји од бројних подстаница које су 

географски распоређене. Повећана тражња за поузданом, сигурном и ефикасном 

мрежом доводи до тога да мрежни оператери трагају за интегрисаном платформом 

која обухвата све апликације и решења. Мреже електричне енергије се окрећу 

софистицираним интегрисаним софтверским производа, као што је интегрисано 

решење циљног друштав. Ово софтверско решење интегрише у једну платформу 
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различите функционалности за управљање електричном мрежом, пружајући помоћ 

енергетским компанијама у погледу надзора, контроле, управљања ремонтом и 

опасностима, управљања планираним радом, интегралним управљањем ресурсима, 

анализом стања мреже, оптимизацијом мреже, планирањем операција, планирањем 

развоја мреже, анализе шта-ако и обуке оператера, а које је примењиво на свим 

нивоима напона, од ниског напона, па све до преноса. 

 

2. Напредни систем за управљање гасом („AGMS“). С обзиром да се гас транспортује 

кроз цевоводе, повећана тражња за поузданим, сигурним и ефикасним радом мреже 

природног гаса доводи до тога да су оператерима гасне мреже потребна све 

софистициранија софтверска решења. Интегрисано софтверско решење циљног 

друштва („AGMS“) користи се од стране оператера гасне мреже за моделирање 

мрежа, праћење инфраструктуре у реалном времену, приступ цурењу информација, 

планирању операција, реализацији сложених операција, као што су групно 

планирање, праћење локација, итд. 

 

Према наводима у пријави, консолидовани приход Schneider Electric групе на светском 

тржишту у 2018. години износио је 25.720 милиона евра, а у Републици Србији [...] 

евра. Циљно друштво је у 2018. години на светском тржишту остварило консолидовани 

приход од [...] евра, а у Републици Србији [...] евра. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен  Уговор о преносу удела, који је 

закључен 9. маја 2019. године између привредног друштва DMS grupa d.o.o. za 

elektroenergetski inžinjering Novi Sad, у својству продаваца, и привредног друштва 

Schneider Electric Espana SА, у својству купца.  

 

У складу са трансакционим уговором, привредно друштво  Schneider Electric Espana SА, 

купиће 43% удела у циљном друштву од друштава DMS grupa d.o.o. za elektroenergetski 

inžinjering Novi Sad. На тај начин ће се постојећа заједничка контрола над циљним 

друштвом трансформисати у непосредну појединачну контролу, коју ће вршити 

друштво Schneider Electric Espana SА.  

 

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. тач. 1)  Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника у концентрацији. Пријава је поднета у складу са 

одредбама члана 63. став 1. тачка 1) 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. 
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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.  

 

Подносиоци пријаве су предложили да се за потребе предметне концентрације, као 

релевантно тржишта производа дефинише тржиште софтверских решења за управљање 

мрежом.  

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од 

делатности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, Комисија је у овом 

случају, релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште истраживања, 

развоја, инжењеринга, продаје и одржавања интегрисаних софтверских решења за 

управљање електричним и гасним мрежама.  

 

Подносиоци пријаве су навели да је тржиште софтверских решења за управљање 

мрежом глобално по обиму, што је случај и са географском димензијом других 

тржишта софтвера. У пријави је наведено да нема никаквих назнака да би софтвер 

могао да буде направљен посебно за Европски економски простор или посебно за било 

који други светски регион. Комисија је у складу са својом надлежношћу, релевантно 

географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Подносиоци пријаве су навели да je у 2018. години на тржишту Републике Србије, 

циљно друштво било присутно само на тржишту истраживања, развоја, инжењеринга, 

продаје и одржавања интегрисаних софтверских решења за управљање електричним 

мрежама. На овом тржишту, циљно друштво је остварило приход од [...] евра, и то 

путем одржавања постојећих инсталација за управљање електричном мрежом [...]. У 

пријави је наведено да је једини купац на тржишту истраживања, развоја, инжењеринга, 

продаје и одржавања интегрисаних софтверских решења за управљање електричним 

мрежама [...], чији [...]. Као највеће конкуренте у Републици Србији, подносиоци 

пријаве су навели друштва Институт Михајло Пупин и SRCsoft.  

 

Подносиоци пријаве су навели да је основна делатност друштва Schneider Србија 

продаја производа за дистрибуцију електричне енергије, аутоматизацију и контролу, те 

да није активно у инжењерингу и продаји софтверских решења за управљање 

електричном и гасном мрежом. Поред основне делатности, ово друштво пружа 

повезане услуге, које се односе на поправке и испитивања система. У пријави је 

наведено да се пословне активности друштва Schneider Србија и циљног друштва не 

преклапају у Републици Србији. Такође, наведно је да не постоји веза добављача или 

дистрибутера између друштва Schneider Србија и циљног друштва. Највећи удео 

прихода од продаје софтверских решења дигиталне енергије циљног друштва односи се 

на продају матичном друштву Schneider Electric групе, чији крајњи купци се налазе 

широм света.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу у било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  
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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, 

93/2014,106/2015 и 95/2018).  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

     Др Милоје Обрадовић, с.р. 

 

  

 


