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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и чл. 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-

869/2019-1, коју је 5. новембра 2019. године поднело друштво Atlas Copco Holding GmbH, 

друштво са ограниченом одговорношћу које је основано и послује у складу са правом Немачке, 

са регистрованим седиштем на адреси Langemarckstr. 35, 45141 Есен, Немачка, које заступа 

пуномоћник, адвокат Ања Тасић, из адвокатске канцеларије Petrikić & Partneri AOD, са 

седиштем на адреси Крунска 73, Београд, дана 25. новембра 2019. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

стицањем непосредне појединачне контроле од стране Atlas Copco Holding GmbH, друштва са 

ограниченом одговорношћу које је основано и послује у складу са правом Немачке, са 

регистрованим седиштем на адреси Langemarckstr. 35, 45141 Есен, Немачка, регистровано под 

бројем HRB 7550, над акционарским друштвом Scheugenpflug AG, са регистрованим седиштем 

на адреси Gewerbepark 23, 93333 Нојштат на Дунаву, Немачка, регистровано под бројем HRB 

9135, и његовим зависним друштвима, куповином акција.   

 

II   УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 6. новембра 2019. године, уплатио износ 

од XXX евра и дана 14. новембра износ од XXX динара на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције, што укупно представља одговарајући прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Atlas Copco Holding GmbH, са регистрованим седиштем на адреси 

Langemarckstr. 35, 45141 Есен, Немачка, регистровано под бројем HRB 7550 (у даљем тексту: 

Atlas или подносилац пријаве) поднело је дана 5. новембра 2019. године преко пуномоћника, 

адвоката Ање Тасић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-869/2019-1 (у 

даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио Комисији за заштиту конкуренције 

(у даљем тексту: Комисија) да одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном 

поступку.  

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве, 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 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Извод о извршеној уплати, као саставни 

  
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: 6/0-02-869/2019-5 

 Датум: 25. новембар 2019. године 

 

 

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 



 2 

део списа предмета, потврђује да је прописани износ за издавање акта уплаћен у целости, што 

је утврђено у ставу II диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције, 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.   

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве Atlas је холдинг компанија и непосредно зависно друштво чији је једини 

члан Atlas Copco AB, 105 23 Стокхолм, Шведска, матична компанија групе подносиоца. Акције 

Atlas Copco AB котирају се на Стокхолмској берзи (SE0011166610). Atlas Copco група 

друштава се бави производњом и продајом компресора, вакумских раствора, генератора, 

пумпи, електричног алата и система за монтажу. Atlas Copco група има око 37.000 запослених и 

купце у више од 180 земаља. Група подносиоца пријаве је у 2018. години остварила приход од 

око [...] евра на светском тржишту. 

 

Пословне активности Atlas Copco групе подељене су у четири сегмента:  

• Пословна јединица за компресоре и технологију компримованог ваздуха (ЦТ);  

• Пословна јединица за индустријску технику (ИТ);  

• Пословна јединица за електроенергетску технику (ПТ);  

• Пословна јединица за вакум технику (ВТ).  

Група подносиоца пријаве је такође активна на тржишту система за диспензовање (ИАС 

пословни сегмент). 

 

Подносилац пријаве није активан на територији Републике Србије, међутим, група подносиоца 

јесте активна у Србији где послује преко Atlas Copco Srbija, друштва са регистрованим 

седиштем на адреси Милутина Миланковића 23, Београд-Нови Београд, матични број 

21308625. Atlas Copco Srbija управља продајом, сервисом и маркетингом производа групе 

подносиоца, као што су компресори за ваздух и гас, вакумске пумпе, мобилни компресори, 

генератори, пнеуматски и електрични алати и системи монтаже. На тржишту Републике Србије 

група подносиоца пријаве остварила је приход од око [...] евра. Највећи део прихода (око [...]) 

групе Atlas Copco на територији Републике Србије долази од продаје компресора и технике 

компримованог ваздуха (ЦТ сегмент). ИАС пословни сегмент је у 2018. години у Србији 

остварио [...] евра од продаје купцу [...]. 

 

Циљно друштво Scheugenpflug AG је активно у области производње и дистрибуције система за 

диспензовање за производњу електронских компоненти. Акције циљног друштва поседују г. 

Erich Scheugenpflug (5,1%) и друштво Trend-Technik GmbH (94,9%). Циљно друштво је активно 

на глобалном нивоу (SAD, Кина, Мексико итд), са најзначајнијим делом свог пословања у 

Немачкој. Циљно друштво поседује уделе у следећим зависним друштвима, а која су такође 

предмет трансакције: 

- Dipotec GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Gewerbepark 23, 9333 Neustadt, 

Немачка, регистарски број HRB 17177; 

- Scheugenpflug Resin Metering Technologies (SIP) Co, Ltd., са регистрованим седиштем на 

адреси BIK 3 No 35 Hong Feng Road Suzhou 215021, Кина; 

- Scheugenpflug Inc., са регистрованим седиштем на адреси 1000 Cobb Place Boulevard, 

Suite 514 Kennesaw, Georgia 30144, Сједињене Америчке Државе; 

- Scheugenpflug S.R.L., са регистрованим седиштем на адреси Str. Alexandru Vlahuta, nr. 13 

- 550151 Sibiu, Румунија; 
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- Scheugenpflug México, S. de R.L. de C.V., са регистрованим седиштем на адреси Calle San 

Juan Bosco # 97 Interior 18 Colonia Jardines de San Ignacio Guadalajara, Jalisco. C.P.45040, 

Мексико.   

Циљно друштво Scheugenpflug AG је у 2018. години остварило приход од око [...] евра на 

светском тржишту.   

 

Циљно друштво нема регистрована друштва у Србији, али је у 2018. години имало мање 

активности у Србији и било је активно на тржишту постпродајних услуга (енг. aftermarket) 

продаје и дистрибуције система за диспензовање за производњу електронских компоненти 

(ИАС пословни сегмент) тако што је продавало резервне делове и пружало услуге једном 

српском купцу, и то [...], коме је испоручило робу/пружило услуге у износу од око [...] евра.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

Трансакција се тиче стицања непосредне појединачне контроле од Atlas Copco Holding GmbH 

над Scheugenpflug AG, по основу уговора о купопродаји. Продавци ће продати подносиоцу 

пријаве своје акције чиме ће подносилац пријаве стећи непосредну појединачну контролу над 

циљним друштвом и посредно над целом циљном групом.  

 

Комисији је достављен Уговор о купопродаји, потписан дана 24. октобра 2019. године, а који је 

Комисија прихватила као ваљани правни основ посматране концентрације. 

 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу члана 

17. став 1. тачка 2) Закона. 

 

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода подносиоца пријаве и 

циљног друштва, односно група којима припадају, остварених на светском тржишту и тржишту 

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

концентрацију, јер је укупан приход свих учесника у концентрацији у 2018. години већи од 

износа који је прописан чланом 61. став 1. тачка 1. Закона, као услова за пријаву концентрације. 

Пријава концентрације је поднета благовремено и у складу са чланом 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. 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. 

 

Подносилац пријаве сматра да за потребе ове пријаве дефиниција релевантног тржишта може 

остати отворена с обзиром да не постоји ни хоризонтално ни вертикално преклапање између 

пословних активности учесника у концентрацији у Србији и да је циљно друштво имало 

минималне активности у Србији од продаје само једном купцу. Стога, посматрана трансакција 

неће имати ефекта на конкуренцију у Србији и неће проузроковати било каква спорна питања 

са становишта права конкуренције у Србији. Међутим, ради потпуности пријаве, подносилац 

пријаве наводи да релевантно тржиште производа може бити одређено узимајући у обзир 

пословне активности циљног друштва у Србији. 
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Циљно друштво производи и дистрибуира системе за диспензовање који се користе у 

производњи електронских компоненти. У Србији је циљно друштво било активно на тржишту 

постпродајних услуга (енг. aftermarket) и испоручило је резервне делове као што су прстенасте 

гумице, адаптери, сензори, мембране, заптивке, бризгаљке за мешање/млазнице, потрошни 

материјал итд, и извршила неколико техничких сервисних интервенција на лицу места. Такве 

активности на тржишту постпродајних услуга део су тржишта за производњу и дистрибуцију 

система за диспензовање за производњу електронских компоненти. Системи за диспензовање 

обично се састоје од јединице за прераду и транспорт материјала, аутоматизованих машина, 

дозатора и јединице за управљање и руковање процесом. Користе се за заптивање, лепљење, 

заливање епоксидом, пуњење, изолацију, заптивање и одвођење топлоте компонената. Купци 

система за диспензовање које производи циљно друштво могу се наћи у различитим 

индустријама у којима се користе електронске компоненте, нпр. аутомобилска индустрија, 

индустрија електрике и електронике или индустрија мерних и сензорских технологија, али и 

компаније из области аутоматизације. Ретко су и компаније за медицинску технологију међу 

купцима. 

 

Група подносиоца послује на тржишту система за диспензовање ( ИАС пословни сегмент), и то 

у оквиру аутомобилског сегмента. Купци групе подносиоца пријаве у овом сегменту су у 

великој мери произвођачи аутомобила који користе системе у сегментима шкољке каросерије 

(енг. body-in-white), у фарбари и у завршној монтажи. Такви системи су погодни за употребу у 

аутомобилској индустрији и не могу се користити у производњи електронике, за разлику од 

производа циљног друштва. То значи да се производи групе подносиоца у овом сегменту, а 

тиме и њени потенцијални купци, разликују од производа циљног друштва, тј. не спадају у исто 

тржиште производа. Узимајући у обзир претходно речено, подносилац пријаве наводи да би се 

релевантно тржиште производа могло дефинисати као тржиште за производњу и дистрибуцију 

система за диспензовање за електронске компоненте. 

 

Комисија је уважила овакав предлог подносиоца пријаве имајући у виду делатности учесника 

концентрације, а нарочито делатности циљних друштава. Комисија је такође констатовала да у 

конкретном случају и за оцену ефеката предметне концентрације на тржишту Републике Србије 

није неопходно било какво додатно сегментирање релевантног тржишта производа, иако је оно 

могуће, јер као такво не би имало никаквог утицаја на одлуку у поступку. 

 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је такође прихватила 

предлог подносиоца пријаве, а то је да се оно дефинише на националном нивоу као тржиште 

Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

Група подносиоца пријаве не послује на релевантном тржишту производа у Републици Србији, 

док је циљно друштво имало минималне активности на истом у 2018. години. 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.   

 

Подносилац пријаве није учесник на дефинисаном релевантном тржишту производа, док циљно 

друштво, обзиром на минималну продају остварену у 2018. години, има занемарљиво мали 

тржишни удео на релевантном тржишту производње и дистрибуције система за диспензовање 

за електронске компоненте. Подносилац пријаве наводи да управо из тог разлога учесници у 

концентрацији немају прецизна сазнања о величини и вредности релевантног тржишта 

производа, нити о тржишним уделима конкурената.   
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Имајући све претходно наведено у виду, Комисија је закључила да ова концентрација након 

своје реализације неће имати негативне ефекте на дефинисаном релевантном тржишту 

производа у Републици Србији, те да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за 

оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I 

диспозитива овог решења.  

    

Одлука у ставу II диспозитива решења 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 и 106/2015 и 

95/2018).  

                                                                                         

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

                                                                                                        

                                                                              Небојша Перић, с.р. 

 

 

 


