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

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-722/2019-4
Датум: 17. септембар 2019. године
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 6/0-02-722/2019-1,
коју су 21. августа 2019. године поднела привредна друштва BC EC Management X Limited, са
регистрованим седиштем на адреси Heritage Hall, PO Box 225, Le Marchant Street, St Peter Port,
Guernsey, GY1 4HY, и Vista Equity Partners Management LLC, са регистрованим седиштем на
адреси 4 Embarcadero Center, 20th Floor, San Francisco, CA 94111, USA, које заступа пуномоћник,
адвокат Бојан Вучковић, из адвокатске канцеларије Карановић и партнери, са седиштем на адреси
Ресавска 23, Београд, дана 17. септембра 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем заједничке индиректне контроле, и то променом облика контроле из појединачне у
заједничку, од стране друштава BC EC Management X Limited, са регистрованим седиштем на
адреси Heritage Hall, PO Box 225, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 4HY, регистарски
број 60508, и Vista Equity Partners Management LLC, са регистрованим седиштем на адреси 4
Embarcadero Center, 20th Floor, San Francisco, CA 94111, USA, регистарски број 4326765,
посредством њиховог заједнички контролисаног холдинг друштва Aston Bidco Limited, са
регистрованим седиштем на адреси 13-14 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 1EE, Уједињено
Краљевство, регистарски број 129564, над привредним друштвом Advanced Computer Software
Group Limited, са регистрованим седиштем на адреси Ditton Park, Riding Court Road, Datchet,
Berkshire, SL3 9LL, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, регистарски број
05965280, до које долазе куповином 50% акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве дана 12. септембра 2019. године, уплатили износ
од XXX евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља одговарајући
прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредна друштва BCEC Management X Limited, са регистрованим седиштем на адреси Heritage
Hall, PO Box 225, Le Marchant Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 4HY, регистарски број 60508, и
Vista Equity Partners Management LLC, са регистрованим седиштем на адреси 4 Embarcadero
Center, 20th Floor, San Francisco, CA 94111, USA, регистарски број 4326765 (у даљем тексту: BCEC
Management X и Vista Equity Partners, или заједно подносиоци пријаве) поднела су дана 21. августа
2019. године преко пуномоћника, адвоката Бојана Вучковића, пријаву концентрације која је
заведена под бројем 6/0-02-722/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Подносиоци пријаве су
1

предложили да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 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). Прописани износ за издавање акта уплаћен је 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 ће о овом захтеву одлучити посебним Закључком о заштити
података.
Учесници концентрације
BC European Capital X (даље у тексту: ВСЕС Х) инвестициони фонд који стиче заједничку
контролу у предметној трансакцији, и који делује преко ВС ЕС Management X Limited, који је
његов примарни генерални партнер и менаџер, а које је крајње саветовано од друштва ВС Partners
LLP (у даљем тексту: ВС Partners). ВС Partners је интернационалн компанија за приватни капитал
са седиштем у Лондону, на адреси 40 Portman Square, London W1H 6DA, чија је једина делатност
обављање саветодавних услуга. ВСЕС Х као и остали фондови које саветује BC Partners
(заједнички „BC Фондови“) држе контролни удео у 23 портфолио друштва („BC Портфолио
Друштва“). BC фондови су чисто финансијски инвеститори, тј. нису укључени у свакодневно
управљање друштвима у која инвестирају.
BC Partners је друштво приватног капитала које се бави оснивањем бројних фондова приватног
капитала који стичу, развијају и улажу у европска, северно – америчка мултинационална
пословања зарад стварања вредности у партнерству са управом. Сваки BC фонд послује као
ограничено партнерство и има одређени број ограничених партнера као и генералног партнера.
Генерални партнери доносе све одлуке о улагању и поновном улагању у име BC фондова и
заступају BC фондове у свим пословима са трећим лицима. Ограничени партнери у BC
фондовима, од којих су већина првокласне банке, осигуравајућа друштва, јавни пензиони фондови
и задужбински фондови, су чисто финансијски инвеститори и нису укључени у свакодневно
управљање портфолио друштвима. Генералне партнере BC фондова саветује BC Partners,
британско друштво са ограниченом одговорношћу чија је једина делатност пружање саветодавних
услуга генералним партнерима BC фондова. Сваким портфолиом управља засебан менаџмент тим.
ВС Partners је у 2018. години остварио приход од око [...] евра на светском тржишту. Према
наводима у пријави, привредна друштва која контролише ВС Partners у Републици Србији су у
2018. години остварила приход од око [...] евра. У Републици Србији, ВС Partners је присутан
преко следећих привредних душтава, и то:
1. United Group RS d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 8а, матични број 21181226,
регистрована претежна делатност: „консултантске активности у вези са пословањем и
осталим управљањем“, шифра делатности: 7022;
2. Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o., Булевар Пека Дапчевића 19, Београд,
матични број 17280554, регистрована претежна делатност: „кабловске телекомуникације“,
шифра делатности: 6110;
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3. Agencija za marketing CAS Media d.o.o. Beograd, Омладинских бригада 88, Београд,
матични број 20609460, регистрована претежна делатност: „делатност рекламних
агенција“, шифра делатности: 7311;
4. Filmski Kablovski TV Kanal Cinemania d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 8а, матични
број 20166142, регистрована претежна делатност: „производња кинематографских дела,
аудио-визуелних производа и телевизијског програма“, шифра делатности: 5911;
5. TV Kanal Ultra d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 8а, матични број 20287438,
регистрована претежна делатност: „производња и емитовање телевизијског програма“,
шифра делатности: 6020;
6. Ultra Centar Galaktika d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 8а, матични број 20898500,
регистрована претежна делатност: „остале забавне и рекреативне делатности“, шифра
делатности: 9329;
7. United Media Production d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 8а, матични број 20179368,
регистрована претежна делатност: „производња и емитовање телевизијског програма“,
шифра делатности: 6020;
8. Absolut Solutions d.o.o. Beograd, Палмира Тољатија 5, матични број 17075209, регистрована
претежна делатност: „кабловске телекомуникације“, шифра делатности: 6110;
9. Fortuna E-Sports d.o.o. Beograd, Милутина Миланковића 1ж, матични број 21276502,
регистрована претежна делатност: „остале забавне и рекреативне делатности“, шифра
делатности: 9329;
10. City Media d.o.o. Beograd, Булевар Пека Дапчевића 19, Београд, матични број 20475897,
регистрована претежна делатност: „кабловске телекомуникације“, шифра делатности: 6110;
11. Adria News d.o.o. Beograd, Омладинских бригада 86п, матични број 20960388, регистрована
претежна делатност: „производња и емитовање телевизијског програма“, шифра
делатности: 6020;
12. Grand Slam Group d.o.o. Beograd, Данила Лекића 31, матични број 17136224, регистрована
претежна делатност: „неспецијализована трговина на велико храном, пићима и дуваном“,
шифра делатности: 4639;
13. Grand Production d.o.o. Beograd, Данила Лекића 31, локал 15, матични број 17203495,
регистрована претежна делатност: „производња и емитовање телевизијског програма“,
шифра делатности: 6020;
14. Direct Media d.o.o. Beograd, Антифашистичке борбе 13б, матични број 17337785,
регистрована претежна делатност: „делатност рекламних агенција“, шифра делатности:
7311;
15. Direct Media Komunikacije d.o.o. Beograd, Антифашистичке борбе 13б, матични број
21289884, регистрована претежна делатност: „делатност рекламних агенција“, шифра
делатности: 7311;
16. Big Print d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 4, матични број 17405080, регистрована
претежна делатност: „остало штампање“, шифра делатности: 1812;
17. Fusion Communications d.o.o. Beograd, Булевар Михаила Пупина 115 А, матични број
20479027, регистрована претежна делатност: „консултантске активности у вези са
пословањем и осталим управљањем“ шифра делатности: 7022;
18. IDJWor1d d.o.o. Beograd-Palilula, Панчевачки пут 36Б, матични број 21243957,
регистрована претежна делатност: „производња кинематографских дела, аудио-визуелних
производа и ТВ садржаја“, шифра делатности: 5911;
19. Brainz d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 8а, матични број 21394971,
регистрована претежна делатност: „производња и емитовање телевизијског програма“,
шифра делатности: 6020;
20. Media Point d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 115а, матични број 20552387,
регистрована претежна делатност: „делатност рекламних агенција“ шифра делатности:
7311;
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21. NetLogic d.o.o. Beograd, Милутина Миланковића 1, матични број 20579323, регистрована
претежна делатност: „консултантске делатности у области информационе технологије“,
шифра делатности: 6202;
22. United link d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 8а, матични
број 21496600,
регистрована претежна делатност: трговина на мало посредством поште или преко
интернета, шифра делатности: 4791.
Vista Equity Partners је компанија приватног капитала са седиштем у Сједињеним Америчким
Државама која се фокусира на инвестиције у софтвер, податке и пословне технологије са
дугорочном перспективом. Vista Equity Partners је на светском нивоу у 2018. години остварио
приход од око [...] евра.
На тржишту Републике Србије Vista Equity Partners је остварио продају у вредности од [...] евра.
Vista Equity Partners нема под својом контролом ниједну компанију која је регистрована у Србији.
Око 80% прихода који је остварио у Србији у 2018. години остварено је посредством Solera-е,
америчке компаније која је провајдер података и софтвера за управљање ризиком и имовином као
услужним решењима за аутомобилску и индустрију осигурања. Ниједна друга компанија из
портфеља није остварила приход који је већи од [...] евра у Србији.
Advanced Computer Software Group Ltd. (у даљем тексту: Advanced или циљно друштво) је основан
2008. године. Advanced је провајдер софтвера, укључујући модернизована решења, управљачке
ИТ и ИТ outsourcing услуге за клијенте из јавног и приватног сектора. Advanced је на светском
нивоу у 2018. години остварио приход од око [...] евра. Његов пакет производа и услуга обухвата:
1. Општа ERP (енглески: enterprise resource planning) софтверска решења: Advanced нуди три
главна типа ERP софтвера јавном и приватном сектору пословања у Уједињеном
Краљевству. То су софтвер за финансијско управљање, софтвер за управљање људским
капиталом и софтвер за управљањем ланцем снабдевања, при чему се последњи фокусира
на набавку;
2. Софтверска решења специфична за индустрију: поред општих софтверских решења,
Advanced нуди решења прилагођена потребама три главне индустрије - здравство,
образовање и право. Конкретно:
• у сектору здравства, Advanced обезбеђује решења за управљање токовима
докумената, збрињавање пацијената, подршку клиничким одлукама, пренос неге,
електронску евиденцију пацијената, потрошњу и финансијско рачуноводство;
• у сектору образовања, Advanced нуди информационе системе и софтвер за
управљање школама на бази cloud-а, као и софтвер за даље образовање како би
побољшао искуство и задржавање ученика, као и софтвер за финансијски
менаџмент.
• у правном сектору Advanced нуди решења за праксу или коморе и управљање
предметима, као и cloud софтвер за правне форме;
3. Услуге модернизације апликација: услуге модернизације апликација односе се на
достизање „дигиталне трансформације“ модернизацијом наслеђених ИТ система. Наведено
укључује анализу и разумевање постојећих апликација, управљање миграцијом или
модернизацијом старих апликација на функционално еквивалентне апликације и, на крају,
пружање услуга одржавања и подршке за интеграцију наслеђених и модерних апликација;
4. Управљачке ИТ услуге: заједно са својим власничким решењима, Advanced нуди
управљачке ИТ услуге дизајниране да помогну клијентима у вези са имплементацијом и
употребом, укључујући интеграционе услуге, управљачке хостинг услуге, услуге подршке
и одржавања. Остале пратеће услуге пружају се од стране Advanced посредством софтвера
трећих лица, примера ради како би се задовољиле потребе управљања односима са
клијентима и потребе кибернетичке сигурности. Приходи од ових активности су
занемарљиви.
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5. ИТ outsourcing услуге: поред управљачких ИТ услуга, Advanced такође пружа ИТ
outsourcing услуге за управљање постојећом ИТ инфраструктуром корисника.
Advanced нема зависних друштава регистрованих у Србији, нити остварује било какве приходе на
тржишту Републике Србије.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Трансакција се тиче стицања индиректне заједничке контроле над Advanced од стране повезаних
друштава ВС Partners и Vista Equity Partners. Конкретно, предметна трансакција представља
прелазак из појединачне у заједничку контролу над циљним друштвом Advanced које је под
контролом друштва Vista Equity Partners. У складу са условима уговора закљученог 9. августа
2019. године („Уговор о куповини акција“), акције Advanced биће стечене индиректно од стране
холдинг друштва посебне намене - Aston Bidco Limited, приватног друштва са ограниченом
одговорношћу основаног у складу са законима Jersey-a, са регистрованом канцеларијом на адреси
13-14 Esplanade, St Helier, Jersey JE1 1EE, Уједињено краљевство, са бројем регистрације 129564
(у даљем тексту: Aston Bidco).
По затварању предметне трансакције, циљно друштво ће бити у подједнаком власништву Vista
Private Equity Fund VII, L.P. и повезаних фондова којима управља Vista Equity Partners (50%), и
BCEC X и повезаних фондова којима управља BC Partners (50%). Након Трансакције, циљно
друштво ће наставити да:
- има сопствени посвећени менаџмент и приступ довољним ресурсима за трајно вођење
пословања;
- одржава своје присуство на тржишту и пословне активности које ће бити независне од
активности подносилаца пријаве;
- се не ослања на подносиоце пријаве у погледу продаје и куповине, тј. целокупна продаја
циљног друштва односиће се на екстерно тржиште, и неће постојати било какве вертикалне
везе са подносиоцима пријаве.
Услови за подношење пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу члана 17.
став 1. тачка 3) Закона.
Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода подносилаца 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 вишеструко
већи од износа који су прописани чланом 61. став 1. тачка 1. Закона, као услова за пријаву
концентрације. Пријава концентрације је поднета благовремено и у складу са чланом 63. 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.
Подносиоци пријаве сматрају да за потребе предметне пријаве није неопходно прецизно
дефинисати релевантно тржиште производа и релевантно географско тржиште, јер без обзира на
усвојену дефиницију, предметна трансакција неће имати било каквих ефеката на конкуренцију у
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Србији, обзиром да нема хоризонталних преклапања у Србији између Advanced и портфолио
компанија фондова којима управљају BC Partners и Vista Equity Partners. Због ове чињенице, а у
складу са претходном праксом Комисије, прецизна дефиниција релевантног тржишта производа и
релевантног географског тржишта може остати отворена. Међутим, у сврху пружања комплетних
информација, а имајући у виду пословне активности циљног друштва на светском нивоу,
подносилац пријаве сматра да се предметна трансакција тиче софтверских тржишта, тј.
генералних софтверских решења, специфичних индустријских софтверских решења, услуга
модернизације и управљачких ИТ услуга.
Комисија је делимично уважила овакав предлог подносиоца пријаве, те је полазећи од својстава,
намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности учесника концентрације и
нарочито циљног друштва, као релевантно тржиште производа одредила тржиште велепродаје
пословних софтверских решења и пружања услуга одржавања. Европска комисија је претходно
разматрала тржиште софтвера и приметила да се тржиште пословног софтвера (које је различито
од потрошачког софтвера) може широко сегментирати на инфраструктурни софтвер и
апликативни софтвер. У конкретном случају и за оцену ефеката предметне концентрације на
тржишту Републике Србије, није неопходно било какво додатно сегментирање релевантног
тржишта производа јер као такво не би имало никаквог утицаја на одлуку у поступку.
Подносиоци пријаве сматрају да би се релевантно географско тржиште требало дефинисати као
европско или светско у обиму, али је на најужем могућем нивоу оно барем широко као територија
Републике Србије. У сваком случају, дефиниција релевантног географског тржишта може остати
отворена, собзиром да, без обзира на усвојену дефиницију, концентрација неће проузроковати
било каква спорна питања из угла заштите конкуренције у Србији.
По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија није прихватила предлог
подносиоца пријаве, већ га је дефинисала на националном нивоу као тржиште Републике Србије у
складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Собзиром на чињеницу да Advanced нема активности у Србији, не постоје хоризонтална
преклапања у Србији између Advanced и портфолио компанија - фондова којима управљају BC
Partners и Vista Equity Partners. Vista Equity Partners већ контролише циљно друштво и предметна
трансакција, стога, неће довести до било каквог побољшања тржишне позиције подносилаца
пријаве. Сходно томе, подносиоци пријаве сматрају да предметна трансакција неће довести до
било каквог спречавања, ограничавања и нарушавања конкуренције у Србији и да нарочито неће
довести до стварања или јачања доминантног положаја, те тако неће имати никакве негативне
ефекте на српско тржиште.
Подносиоци пријаве, преко својих зависних друштава, имају ограничене активности на
релевантном тржишту велепродаје пословних софтверских решења и пружања услуга одржавања
на тржишту Републике Србије. Подносиоци пријаве указали су и на конкретна софтверска решења
која нуде на тржишту Републике Србије и констатовали да не конкуришу циљном друштву
Advanced у погледу ИТ outsourcing услуга. Имајући у виду одсуство хоризонталних преклапања
између учесника концентрације на релевантном тржишту производа у Србији, као и чињеницу да
циљно друштво није остварило било какав приход на истом, ионако занемарљиви тржишни удели
учесника концентрације остаће непромењени. Из тог разлога подносиоци пријаве не располажу
подацима везаним за величину релеватног тржишта као и подацима о сопственим и тржишним
уделима конкурената у Републици Србији.
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
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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
Милоје Обрадовић, с.р.
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