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                             Објављени текст не садржи заштићене или   

                                изостављене податке. Заштићени подаци приказани су  

                                      ознаком [...] или у распону који Комисија сматра  

                                                                                                                  одговарајућим начином заштите, а  изостављени подаци  

                                                                                                                                                          ознаком XXX 

                                                             

               

               Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника 

Комисије бр: 1/0-06-168/2019-2 од 8. јануара 2019. 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 49/2011), одлучујући по пријави 

концентрације број 6/0-02-677/2019-1, коју су дана 30. јула 2019. године поднела привредна 

друштва Intermediate Capital Group PLC, са регистрованим седиштем на адреси  Juxon House, 

100 St Paul's Churchyard, EC4M 8BU Лондон, Уједињено Краљевство и Predica Prévoyance 

Dialogue du Crédit Agricole S.A., са регистрованим седиштем на адреси 50-56 rue de la 

Procession, 75015 Париз, Француска, преко пуномоћника адвоката Маје Станковић из 

адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина 6, Нови Београд, 

дана 8. августа 2019. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

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

стицањем заједничке контроле друштава Intermediate Capital Group PLC, са регистрованим 

седиштем на адреси  Juxon House, 100 St Paul's Churchyard, EC4M 8BU Лондон, Уједињено 

Краљевство, матични број 02234775 и Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A., са 

регистрованим седиштем на адреси 50-56 rue de la Procession, 75015 Париз, Француска, 

матични број 334 028 123, над друштвом Groupe OCEA, са регистрованим седиштем на адреси 

1, place Victor Hugo, 92400 Курбвоа, Француска, матични број 824 084 461 и његовим 

зависним друштвима. 

 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, друштва Intermediate Capital Group PLC и 

Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A., уплатили дана 2. августа 2019. године 

износ од XXX, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописани износ 

накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

 

 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-677/2019-4 

 Датум: 8. август 2019. године 

Београд 
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     Образложење 

 

               

            Привредна друштва Intermediate Capital Group PLC, са регистрованим седиштем на 

адреси  Juxon House, 100 St Paul's Churchyard, EC4M 8BU Лондон, Уједињено Краљевство, 

матични број 02234775 и Predica Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole S.A., са регистрованим 

седиштем на адреси 50-56 rue de la Procession, 75015 Париз, Француска, матични број 334 028 

123 (која ће у даљем тексту заједнички бити означена као подносиоци пријаве), поднела су 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 30. јула 2019. године, преко 

пуномоћника адвоката Маје Станковић из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, 

Булевар Михајла Пупина 6, Нови Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-677/2019-1. 

            Увидом у достављену документацију, и допуну пријаве од 31. јула 2019. године, 

Комисија је утврдила да је поднета пријава потпуна и у складу са Уредбом 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. 

Увидом у списе предмета утврђено је да су дана 2. августа 2019. године, подносиоци пријаве 

уплатили износ од XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што је утврђено у ставу 

II диспозитива. 

 

 

1. Учесници концентрације 

 

             Подносилац пријаве, привредно друштво Intermediate Capital Group PLC (у даљем 

тексту: IGC), је инвестиционо друштво са седиштем у Лондону, Уједињено Краљевство. 

Активно је у структурирању и обезбеђивању финансирања које има карактеристике и дуга и 

капитала, задуживању кредита и капитала, управљању имовином инвеститора и завршним 

рачунима инвестиционих портфеља у Европи, Азији Пацифику и Сједињеним Државама. 

Друштво ICG котира се на Лондонској берзи и саставни је део FTSE 250 Индекса. Укупан 

приход који је ово друштво остварило у свету у 2018. години износи 9.081,7 милиона евра.  

 

           Друштво ICG нема регистровано присуство у Републици Србији. Са друге стране, 

друштво ICG је активно у Републици Србији путем својих портфолио друштава и тиме је 

остварило приход у износу од […] у 2018. години. 

 

           Следећа портфолио друштва контролисана од стране друштва ICG су остварила приход 

у Србији: 

 

[…] 

 

            Други подносилац пријаве и стицалац заједничке контроле у предметној трансакцији je 

Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole SA (у даљем тексту: Predica). Predica је друштво 

регистровано у Француској и други је највећи пружалац услуга животног осигурања у 

Француској. Predica је посвећена пружању услуга клијентима Crédit Agricole групе и развоју 

решења из области осигурања која се тичу кључних социјалних проблема као што су 

пензионисање и губитак самосталности. Predica је зависно друштво у потпуном власништву 

друштва Crédit Agricole S.A. из Француске, које је матично друштво Crédit Agricole, банкарске 

групе чијим акцијама се јавно тргује, активне у малопродајном банкарству, осигурању, 
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некретнинама и финансијским услугама. Укупан приход који је Crédit Agricole група 

остварила у свету у 2018. години износи 87.848 милиона евра. 

 

              Predica није активна и нема регистровано присуство у Србији. У Србији су активна 

два друштва која припадају Crédit Agricole групи и то:  

 

- Crédit Agricole bank Srbija a.d. Novi Sad, банка регистрована у Србији, матични број 

08277931, са седиштем у Новом Саду, улица Браће Рибникар 4-6. Банка поседује 

мрежу од око 74 експозитуре у Србији, и нуди широк спектар банкарских услуга 

приватним корисницима, малим предузећима, друштвима активним у пољопривреди 

и корпоративним клијентима.  

 

- CA Leasing d.o.o. Beograd, друштво регистровано у Србији под матичним бројем 

20310456, са седиштем у Београду, Нови Београд, Милентија Поповића 5А. Ово 

друштво је у потпуном власништву Crédit Agricole bank Srbija, које нуди услуге 

финансијског лизинга за покретне ствари (визила и опрема), приватним корисницима 

и корпоративним клијентима, превасходно у Београду, Новом Саду и Чачку. 

 

           Укупан приход који су друштва Crédit Agricole групе остварила у Србији у 2018. 

години износи […]. 

 

           Циљно друштво у предметној транцакцији је Groupe OCEA, основано и регистровано у 

Француској, под регистарским бројем 824 084 461, са регистрованим седиштем на адреси 1, 

place Victor Hugo, 92400 Курбвоа (у даљем тексту: OCEA група или циљно друштво). 

  Подносиоци пријаве ће посредно стећи контролу над OCEA Smart Building, друштвом 

основаним и регистрованим у Француској, под регистарским бројем 410 049 696, са 

корпоративним седиштем на адреси 1, place Victor Hugo, 92400 Курбвоа (укључујући и његова 

зависна друштва), које је у власништву циљног друштва (у даљем тексту: OSB). 

             Циљно друштво пружа решења за управљање течностима и енергијом за стамбене 

објекте, зграде и територије, углавном путем инсталација, одржавања и очитавања воде и 

топлоте путем под-бројила (и, у мањој мери гаса и струјних под-бројила). Циљно друштво 

запошљава 448 особа (укључујући 435 запослених у друштву OSB) и послује искључиво у 

Француској. Активности OCEA групе могу се поделити у три области: (i) LER и инсталационе 

активности; (ii) помоћна B2B решења; и (iii) нова решења. 

 

(i) LER и инсталационе активности - OCEA група покрива цео ланац вредности од 

изнајмљивања, инсталације и одржавања под-бројила за воду, топлоту, плин и 

електричну енергију до прикупљања података са три различите технологије очитавања: 

визуелна под-бројила, под-бројила за радио читање и аутоматско очитавање бројила.  

Такође, поврх својих LER активности везаних за под-бројила, циљно друштво пружа 

једнократне радове у вези са инфраструктурним активностима инсталације/замене под-

бројила као што су:  

 

- уградња и пуштање у рад бројила,  

- инсталација пратеће опреме 
често заједно с водом и мерачима топлоте.  
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Ове услуге не укључују снабдевање енергијом или малопродајне активности. Ове 

услуге се пружају јавним клијентима (установе за друштвено становање) и приватним 

клијентима (кондоминијуми и, у много мањој мери, тржни центри). 

 

(ii) B2B решења – друштво OSB нуди услуге праћења потрошње и решења за 

идентификацију проблема у потрошњи, наплату и софтверска решења.  

Оваква B2B решења укључују: 

 

[…] 

 

(iii) Нова решења – нова решења недавно пуштена у рад од стране Циљног друштва, 

фокусирана су на три области: станице за пуњење за електрична возила, B2C решења и 

уређаје за паметне куће: 

− Станице за пуњење за електрична возила: […]  

− B2C решења: […] 

− Уређаји за паметне куће: […] 

           Укупан приход који је OCEA група остварила у свету у 2018. години износи 52,9 

милиона евра. 

          OCEA група није активна, нема регистровано присуство, нити остварује приходе у 

Републици Србији.  

 

  

2. Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

              Предметна концентрација се односи на стицање заједничке контроле над циљним 

друштвом од стране друштава ICG и Predica. Заједничка контрола биће стечена куповином 

капитал учешћа. Тренутно, циљно друштво је индиректно контролисано једино од стране 

друштва Infravia III Invest S.А., чији су крајњи власници фондови којима управља друштво 

Infravia Capital Partners (у даљем тексту: Infravia). Предложена трансакција састоји се у 

преносу 100% удела у друштву Groupe OCEA, матичног друштва OSB, које је тренутно у 

власништву друштва Infravia и неких од менаџера циљног друштва („Менаџери“)  [...] холдинг 

друштву („Bidco“). Друштво Bidco већински ће бити у власништву друштва за посебне 

намене из [...] („Topco“) које ће заузврат бити [...] у власништву друштва ICG [...] и 

власништву друштва Predica [...]. 

 

           Након трансакције, друштво Infravia неће имати никакав удео у OCEA групи. С тим 

циљем, друштва ICG, Predica, Infravia и Менаџери потписали су 19. јула 2019. године Уговор 

о продаји удела, који је Комисија прихватила као валидан правни основ предметне 

трансакције. Како је предвиђено одредбама Уговора, друштва  ICG и Predica ће, након 

затварања предложене трансакције, стећи заједничку контролу над друштвом Topco и, 

индиректно, над друштвом Bidco и над свим друштвима која чине OCEA групу, у смислу 

прописа о заштити конкуренције.  
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3. Услови за подношење пријаве 

 

         Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 3). Закона. На основу достављених података о висини укупних прихода 

које су сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике 

Србије у 2018. години, Комисија је утврдила да су подносиоци пријаве имали обавезу да 

пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у 2018. години 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 

 

             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 сматрају да за потребе ове концентрације није неопходна коначна 

дефиниција релевантног тржишта производа, јер без обзира на дефиницију релевантног 

тржишта, трансакција неће неће имати утицаја на конкуренцију у Србији, обзиром да ниједна 

од страна учесника концентрације није активна у сектору на који се предложена трансакција 

односи и да циљно друштво није присутно у Србији. 

 

           Имајући у виду природу пословних активности циљног друштва на глобалном нивоу, а 

у циљу пружања потпуних информација о релевантном тржишту, подносиоци пријаве 

сматрају да се релевантно тржиште производа за пријављену концентрацију може дефинисати 

као тржиште пружања решења за управљање течностима и енергијом за стамбене објекте, 

зграде и територије. 

 

           При утврђивању релевантног тржишта у предмету предложене трансакције, Комисија је 

имала у виду активност циљног друштва, па је без обзира на чињеницу што такве активности 

нема ни један од учесника у концентрацији на тржишту Србије, предложено дефинисање 

релевантног тржишта од стране подносилаца пријаве, прихватила као исправно. Стога је 

Комисија као релевантно тржиште производа/услуга за потребе ове концентрације, утврдила 

тржиште пружања решења за управљање течностима и енергијом за стамбене објекте, зграде 

и територије. 

 

            Како је наведено у пријави, постоји једна одлука Европске Комисије у вези са овим 

сектором, у којој је наведено да је „очитавање активност читања, снимања, прикупљања и 

обраде података о потрошњи у односу на бројила“ и „купци су обично пружаоци комуналних 

услуга који, у одређеној мери пружају и услуге очитавања у оквиру друштва (случај 

COMP/M.3874 –CVC/Ruhrgas Industries од 1. септембра 2005. године). Европска Комисија 

даље наводи да „под-очитавање описује читање, снимање, прикупљање и обраду података о 

потрошњи у односу на под-бројила у појединачним стамбеним јединицама. То се у основи 
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односи на расподелу топлотне и енергије потрошње воде у стамбеним зградама и пословним 

просторијама, као и на наплаћивање зависно од потрошње топлотне енергије, топле и хладне 

воде. Типични купци за мерење су власници некретнина, приватни власници и друштва за 

становање или друштва која се баве некретнинама.“ У својој одлуци, Европска Комисија 

оставила је отворено питање да ли је релевантно тржиште производа укључивало и услуге 

очитавања и под-очитавања. Такође је оставила отворено и питање да ли тржиште очитавања 

и под-очитавања треба да буде подељено према томе каква је супстанца предмет очитавања, 

примера ради као што су гас и вода. 

      

            У погледу релевантног географског тржишта, подносиоци пријаве наводе да Европска 

Комисија сматра да су тржишта за очитавање и под-очитавање национална по обиму. У 

складу са одлуком Европске Комисије, подносиоци пријаве наводе, да будући да ће се 

предложена трансакција одвијати у Француској, релевантно географско тржиште је 

национално по обиму (тј.обухвата целу територију Француске). На крају, тачна дефиницја 

релевантног географског тржишта производа може остати отворена имајући у виду да 

предложена трансакција неће довести до било какве забринутости у погледу примене права 

конкуренције у оквиру било које дефиниције релевантног тржишта. Комисија је полазећи од 

своје надлежности да испитује ефекте концентрација по конкуренцију на српском тржишту у 

смислу члана 6. Закона, одредила географски опсег Републике Србије као релевантно 

географско тржиште. 

 

              

5. Оцена ефеката концентрације 

 

             Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу доступних података и података који су јој достављени уз  пријаву концентрације, 

закључила да концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на релевантном 

тржишту у Србији и да неће имати никаквог утицаја на конкуренцију у Републици Србији. 

Ово из следећих разлога. Учесници концентрације нису активни на тржишту Србије, у 

сектору на који се концентрација односи. При том, OCEA група нема регистровано присуство 

и уопште није активна у Републици Србији. Стога, учесници у концентрације немају тржишне 

уделе на утврђеном релевантном тржишту, па немају ни сазнања о величини и вредности 

релевантног тржишта, нити о тржишним уделима конкурената. 

 

              На основу изложеног, Комисија је оценила да између учесника концентрације на 

тржишту Републике Србије нема хоризонталних преклапања, нити вертикалних веза на 

утврђеном релевантном тржишту, због чега на тржишту у Србији, не долази ни до промена, 

нити каквог повећања тржишног удела подносилаца пријаве или циљног друштва.  

 

             Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале 

критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је 

концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона. У складу са наведеним, а 

на основу члана 19. Закона одлучено је као у ставу I диспозитивa овог решења.  

 

              Одлука у ставу II решења 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, 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. 
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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).  

 

                                                                                        П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

                                                                        

                                                                                             Чедомир Радојчић, члан Савета, с.р.  

 

 


