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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 49/2011), одлучујући 

по пријави концентрације број 6/0-02-683/2019-1, коју су дана 1. августа 2019. године 

поднели привредно друштво Carr Holdings Limited, са седиштем на адреси Prodromou & 

Dimitrakopulou 2, 1090 Никозија, Кипар, и физичка лица Fadi Rida и Mihai Stanescu, оба 

са пребивалиштем у Букурешту, Румунија, које заступа пуномоћник адвокат Срђан 

Дабетић из адвокатске канцеларије „Karanović & Partners“, Ресавска бр. 23, Београд, 

дана 15. августа 2019. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје успостављањем заједничке контроле привредног друштва Carr Holdings Limited, 

са седиштем на адреси Prodromou & Dimitrakopulou 2, 1090 Никозија, Кипар, број 

регистрације HE 396252, и физичких лица Fadi Rida и Mihai Stanescu, оба са 

пребивалиштем у Букурешту, Румунија, над друштвима Global Technical Services 

S.R.L., са седиштем на адреси 26 Frunzei St., District 2, Букурешт, Румунија, број 

регистрације J40/3951/2012, Global Technical Systems S.R.L., са седиштем на адреси 26 

Frunzei St., District 2, Букурешт, Румунија, број регистрације J40/12586/2007, Global 

Operation Center S.R.L., са седиштем на адреси 26 Frunzei St., Букурешт, Румунија, број 

регистрације J40/19030/2017, и GTS Global Intelligence S.R.L., са седиштем на адреси 26 

Frunzei St., Букурешт, Румунија, број регистрације J40/15257/2012, укључујући њихова 

зависна друштва, до које долази куповином 70% удела у сваком од наведених друштава 

од стране друштва Carr Holdings Limited од досадашњих власника физичких лица Fadi 

Rida и Mihai Stanescu. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво Carr Holdings Limited дана 6. августа 2019. године 

уплатило износ од ХХХ евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

представља прописани износ за издавање решења у скраћеном поступку. 
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Образложење 
 

Привредно друштво Carr Holdings Limited, са седиштем на адреси Prodromou & 

Dimitrakopulou 2, 1090 Никозија, Кипар, број регистрације HE 396252, и физичка лица 

Fadi Rida и Mihai Stanescu, оба са пребивалиштем у Букурешту, Румунија (у даљем 

тексту заједно: подносиоци пријаве), поднели су дана 1. августа 2019. године преко 

пуномоћника адвоката Срђана Дабетића из адвокатске канцеларије „Karanović & 

Partners“ пријаву концентрације која је заведена под бројем  6/0-02-683/2019-1 (у даљем 

тексту: пријава), са предлогом да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија) одобри трансакцију у скраћеном поступку. Koмисији је достављена и допуна 

пријаве 12. августа 2019. године. Увидом у списе предмета утврђено је да је дана 6. 

августа 2019. године, друштво Carr Holdings Limited уплатило износ од ХХХ евра на 

рачун Комисије, што представља прописани износ за издавање решења у скраћеном 

поступку. 

 

Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве, 

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 12. августа 2019. године, доставио Комисији и захтев за 

одређивање мере заштите података и извора података, садржаних у пријави и њеним 

прилозима, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-683/2019-4, од 15. 

августа 2019. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Друштво Carr Holdings Limited припада Abris групи друштава којом управљају друштва 

Abris Capital Partners (Fund I) Limited, са седиштем на адреси 28 Esplanade St Helier 

Jersey JE2 3QA, Џерзи, Каналска острва, и Abris Capital Partners Limited, са седиштем на 

адреси 28 Esplanade St Helier JE4 2QP, Џерзи, Каналска острва. Abris групу чине 

инвестициони фондови са пословним активностима које су углавном везане за подручје 

Средње, односно Централне Европе у различитим секторима привреде. Према јавно 

доступним подацима портфолио друштава у којима фондови, који чине Abris групу, 

имају контролна учешћа тренутно чине следећа друштва: ААА Аuto, CADM 

Automotive, Cargounit, Diverse, DOT2DOT, GetBack, Graal, Green Group, ITP, Patent Co., 

Pehart Tec, Velvet Care и WDX.  

 

У Републици Србији Abris група поседује следећа регистрована зависна друштва: 

 

1.  Patent Co. DOO Mišićevo, са седиштем на адреси Владе Ћетковића 1А, 

Мишићево, Суботица, матични број 08829675, претежна регистрована 

делатност: производња хране за домаће животиње  (шифра делатности 1091), 

које је активно у производњи и велепродаји производа из области здравља и 

прехране животиња, и  

2. Greentech d. o. o. Novi Sad, са седиштем на адреси Булевар Краља Петра I, број 7, 

Нови Сад, матични број 20057696, претежна регистрована делатност: поновна 

употреба разврстаних материјала (шифра делатности 3832), које је активно у 

прикупљању, рециклажи и преради пластичног отпада. 
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Сва друштва која су под контролом друштава Abris Capital Partners (Fund I) Limited и 

Abris Capital Partners Limited представљају једног учесника на тржишту у складу са 

чланом 5. Закона. 

 

Према наводима у пријави, Abris група је у 2018. години остварила око [...]  евра 

прихода у свету, док је на тржишту Републике Србије ова група друштава у истој 

години остварила укупан приход од око [...]  евра.  

 

Fadi Rida, физичко лице са пребивалиштем у Букурешту, Румунија, [...], поред удела у 

друштвима која су обухваћена предметном трансакцијом, а према наводима у пријави, 

поседује и [...], и [...]. Наведена друштва нису обухваћена предметном трансакцијом. 

 

Mihai Stanescu, физичко лице са пребивалиштем у Букурешту, Румунија, [...], поред 

удела у друштвима која су обухваћена предметном трансакцијом, а према наводима у 

пријави, поседује и [...]  и није обухваћено предметном трансакцијом. 

 

Предметном трансакцијом обухваћена је Global Technical група друштава коју тренутно 

контролишу физичка лица Fadi Rida и Mihai Stanescu. 

 

Global Technical групу друштава чине следећа друштва: 

 

1. Global Technical Systems S.R.L., са седиштем на адреси 26 Frunzei St., 4. и 5. 

спрат, District 2, Букурешт, Румунија, број регистрације J40/12586/2007 (у даљем 

тексту: Global Technical Systems), 

2. Global Technical Services S.R.L., са седиштем на адреси 26 Frunzei St., 1. спрат, 

District 2, Букурешт, Румунија, број регистрације J40/3951/2012 (у даљем тексту: 

Global Technical Services),  

3. Global Operation Center S.R.L., са седиштем на адреси 26 Frunzei St., 1. спрат 

соба бр. 2, District 2, Букурешт, Румунија, број регистрације J40/19030/2017 (у 

даљем тексту: Global Operation Center), и 

4. GTS Global Intelligence S.R.L., са седиштем на адреси 26 Frunzei St., 1. спрат соба 

бр. 1, District 2, Букурешт, Румунија, број регистрације J40/15257/2012 (у даљем 

тексту: GTS Global Intelligence). 

 

Друштво Global Technical Systems je активно у дизајну, инсталирању и интеграцији 

електичних, управљачко-грађевинских и других IT система за стамбене, пословне и 

индустријске објекте као и за центре за чување података у Румунији и тренутно је у 

[...]. Ово друштво пружа услуге електричних решења по принципу „кључ у руке“ и 

представља интегратора технологије специјализованог за грађевинске технологије 

(engl. Building Technologies), IT и центре за чување података (engl. IT & Data Center) и 

управљање објектима (engl. Facility Management). Друштво Global Technical Systems 

поседује зависна друштва Global Technical Controls S.R.L., са седиштем у Букурешту, 

26 Frunzei st., 4. спрат, Building A, District 2, чије активности обухватају послове 

електричних инсталација и дизајна и уградње опреме за аутоматизацију грађевинских 

објеката (engl. Вuilding Аutomation Ѕolutions), и Global Technical Systems G.m.b.h., са 

седиштем на адреси Neundorfer Str. 68, 08523, Plauen, Немачка, које је тренутно у 

поступку ликвидације.  
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Друштво Global Technical Services је активно у пружању услуга техничког одржавања у 

Румунији и специјализовано је за интеграцију сигурносних система (engl. Security 

Systems Integration), техничко одржавање безбедносних и сигурносних система (engl. 

Technical Maintenance for Safety & Security Systems) и анализу и саветовање из области 

безбедности и сигурности (engl. Security Analysis & Consulting). У овом друштву 

физичка лица [...]. 

 

Према наводима у пријави, Global Technical група је ове године посредством друштва 

Global Operation Center започела стварање Националног оперативног центра (engl. 

National Operations Center; NOC) у Румунији који ће бити у могућности да компанијама 

обезбеди услуге константног (24/7) професионалног надзора безбедности објеката 

(engl. Рrofessional Ѕecurity Мonitoring Ѕervices). Поред надгледања и контроле 

безбедносних система као што су видео надзор, детекција упада, контрола приступа и 

детекција пожара, технологија и опрема Националног оперативног система биће у 

могућности да надгледа и контролише и уже специјализоване системе за безбедност и 

контролу (BMS, Smart Metering, People counters).  Физичка лица [...]. 

 

Друштво GTS Global Intelligence је активно у развоју, имплементацији и одржавању 

софтверских пакета за управљање сигурношћу (engl. Ѕecurity Мanagement Ѕoftware 

Рackages). Најпознатији производ овог друштва је CAVI SMART MONITORING, 

платформа за управљање информацијама о физичкој сигурности објеката намењена 

клијентима са широким географским мрежама пословних јединица (продавница, 

производних погона и др.). У овом друштву физичка лица [...]. 

 

У Републици Србији Global Technical група поседује зависно регистровано друштво 

Global Technical Systems d.o.o. Beograd-Zvezdara, са седиштем на адреси Качићева бр. 9, 

Београд, матични број 21340456, претежна регистрована делатност: постављање 

електричних инсталација (шифра делатности: 4321). Према наводима у пријави, 

наведено зависно друштво у Републици Србији основано је за потребе извођења радова 

уградње електроинсталација [...]. Радови уградње електроинсталација [...] су окончани, 

али су још увек у гарантном року, а зависно друштво Global Technical групе у 

Републици Србији тренутно нема друге активне послове. 

 

Према наводима у пријави, Global Technical група је у 2018. години остварила око [...]  

евра прихода у свету, а на тржишту Републике Србије је посредством свог зависног 

друштва током исте године остварила приход од око [...] евра. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о 

купопродаји акција који су подносиоци пријаве закључили 18. јула 2019. године. У 

складу са наведеним Уговором, друштво Carr Holdings Limited ће куповином стећи удео 

од 70% акцијског капитала у сваком од друштава која чине Global Technical групу, при 

чему ће [...].  

 

Након спровођења предметне трансакције, друштва која чине Global Technical групу ће 

бити под заједничком контролом подносилаца пријаве, контрола и управљање [...]. 
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Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3. Закона. 

 

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 групе друштава којој припада друштво Carr Holdings Limited, 

оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије у 2018. години, 

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 чл. 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.  

 

Подносиоци пријаве су узимајући у обзир активности Global Technical групе у 

Републици Србији предложили да се релевантно тржиште производа дефинише као 

тржиште уградње електричне опреме. 

 

О активностима групе друштава којој припада друштво  Carr Holdings Limited већ је 

било речи у претходном делу овог Образложења. Група друштава која је обухваћена 

предметном трансакцијом, Global Technical група, је посредством свог зависног 

друштва током 2018. године била ангажована у Републици Србији на пословима 

уградње електроинсталација [...] и по том основу је на тржишту Републике Србије 

остварила приход од [...]евра у 2018. години. 

 

Послови уградње електричних инсталација обухватају послове инсталирања 

електричних система у свим врстама зграда и осталих грађевина, и то постављање 

инсталација електричних водова и прикључака, телекомуникационих водова, водова за 

рачунарску мрежу, кабловску телевизију укључујући оптичке каблове, сателитских 

антена, расветних система, противпожарних аларма, алармних система против провала, 

уличне расвете и др.  

 

Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа 

роба/услуга, као и активности учесника у концентрацији на тржишту Републике 

Србије, а нарочито групе друштава која је обухваћена трансакцијом, Комисија је за 

потребе оцене предметне концентрације, релевантно тржиште производа дефинисала 

као тржиште уградње електричне опреме, прихвативши на тај начин предлог 

подносилаца пријаве. Комисија је констатовала да за потребе оцене предметне 

концентрације није неопходно уже дефинисање релеватног тржишта уградње 

електричне опреме. 
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 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 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је констатовала да Abris група није 

присутна на дефинисаном релевантном тржишту производа. Global Technical група је у 

2018. години била присутна на дефинисаном релевантном тржишту производа у 

Републици Србији, међутим подносиоци пријаве сматрају да је њен остварени тржишни 

удео на овом тржишту маргиналан узимајући у обзир да је ова група била ангажована 

[...]. Подносиоци пријаве због ограниченог присуства на дефинисаном релевантном 

тржишту у Републици Србији не поседују било какве информације о друштвима које су 

активне на њему, али предпостављају да има много таквих учесника на тржишту. 

 

На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне 

концентрације неће довести до хоризонталних преклапања нити ће изазвати негативне 

вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици 

Србији. 

 

Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да су 

испуњени услови дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог разлога, 

одлучено је као у ставу првом изреке овог решења.  

    

Одлука у ставу другом изреке овог решења, донета је применом члана 65. ст. 5. Закона 

као и члана 2. ст. 1. тач. 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. 

 

 

 

 


