
 1 

 

 
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 

 

                                     

 

 

  

    

   

 

                   

 

 

 

 

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 број 6/0-02-572/2020-1, коју je дана 28. августа 2020. године 

поднелo привреднo друштвo AHEAD Parent, LLC, са седиштем на адреси 1209 Orange 

Street, City of Wilmington, New Castle County, Delaver 19801, Сједињене Америчке 

Државе, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић, из адвокатске канцеларије 

Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана 11. септембра 2020. године, доноси 

следеће 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва AHEAD Parent, 

LLC, са седиштем на адреси 1209 Orange Street, City of Wilmington, New Castle County, 

Delaver 19801, Сједињене Америчке Државе, регистрациони број 3458828, над 

привредним друштвом AHEAD DB Holdings, LLC, друштвом ограничене одговорности, 

регистрованим у Делаверу, Сједињене Америчке Државе, под регистрационим бројем 

7569427, са регистрованим канцеларијама на адреси 401 N Michigan Ave, Suite 3400, 

Чикаго, IL 60611, Сједињене Америчке Државе.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво AHEAD Parent, LLC,   

дана 04. септембра 2020. године на рачун Комисије за заштиту конкуренције уплатио 

износ од XXX, што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

 Образложење  
 

Привредно друштво AHEAD Parent, LLC, са седиштем на адреси 1209 Orange Street, 

City of Wilmington, New Castle County, Delaver 19801, Сједињене Америчке Државе, 

регистрациони број 3458828 (у даљем тексту: AHEAD Parent или подносилац пријаве), 

поднело је дана 28. августа 2020. године, преко пуномоћника пријаву концентрације 

која је заведена под бројем 6/0-02-572/2020-1 (даље у тексту: пријава). Подносилац 
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пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 

одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији је 

достављена и допуна пријаве дана 11. септембра 2020. године. 

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). У списима 

предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен 

прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

   

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве, друштво AHEAD Parent је друштво посебне намене, основано за 

потребе предложене трансакције, које се налази под контролом фондова које саветује и 

којима управља Centerbridge Partners L.P., компанија којa управља приватним 

капиталом (енгл. private firm equity), са канцеларијама у Лондону – 10 New Burlington 

Street, 2
nd

 Floor, London W1S 3BE, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне 

Ирске, као и у Њујорку – 375 Park Avenue, New York, NY 10152/0002, Сједињене 

Америчке Државе (у даљем тексту: Centerbridge Partners или Centerbridge ).  

 

Centerbridge Partners је приватна компанија за управљање инвестицијама, која користи 

флексибилан приступ у свим инвестиционим дисциплинама – од приватног капитала, 

до кредитних и повезаних стратегија, и некретнина. Фондови којима управља 

Centerbridge и његова повезана лица концентришу своје инвестиционе активности на 

Северну Америку и Европу, али планирају и проширење активности и на друга 

подручја. Инвестиције се врше у различитим секторима, укључујући грађевински 

материјал, пословне услуге, енергетику, финансијске услуге, здравство, индустрију, 

медије, телекомуникације и технологију, некретнине, игре на срећу и смештај, 

малопродају робе широке потрошње и структурних производа, као и транспорт и 

логистику.   

 

Комисији је достављен списак зависних друштава Centerbridge Partners од којих ни 

једно није регистровано у Републици Србији. Списак се налази у списима предмета.  

 

Ипак, Centerbridge фондови су остварили приход на српском тржишту у 2019. години 

од око XXX евра индиректно, посредством зависних portfolio компанија у следећим 

областима: продаја софтвера за трговину и пословних софтвера који су углавном 

фокусирани на IBM, понуда специјализованих (ре)осигуравајућих производа, продаја 

раствора за пречишћавање воде, услуге уговарања и производње приватних робних 

марки за индустрију широке потрошње, развијање, изградња и дистрибуција 

ветротурбина за копно и море, производња решења за паковања од чврсте плоче за воће 

и поврће, рибу и месну индустрију, паковања канцеларијског материјала и луксузна 

паковања. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу над 

друштвом AHEAD DB Holdings, LLC, друштвом ограничене одговорности, 

регистрованим у Делаверу, Сједињене Америчке Државе, под регистрационим бројем 

7569427, са регистрованим канцеларијама на адреси 401 N Michigan Ave, Suite 3400, 

Чикаго, IL 60611, Сједињене Америчке Државе и свим његовим зависним друштвима 

(даље у тексту: AHEAD DB или циљно друштво).  
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AHEAD DB је холдинг компанија и друштво посебне намене које ће бити директно 

преузето у предложеној трансакцији. AHEAD, Inc. (даље у тексту: AHEAD), 

индиректно зависно друштво AHEAD DB-а је консултантска компанија која помаже 

фирмама да трансформишу како и где покрећу апликације и инфраструктуру. AHEAD 

креира cloud решења (тзв. компјутерски облак где се складиште подаци фирме и из ког 

фирма њима управља) према посебним захтевима за компаније у свим фазама cloud 

пословања: од стратегије, преко имплементације, до услуга континуираног управљања. 

AHEAD је склопио партнерства са преко 500 пословних клијената, како би 

испоручивао податке и аналитику, cloud инфраструктуру и рад на рачунару крајњих 

корисника у циљу даљег убрзавања cloud-а, његовим управљањем, и управљањем тзв. 

DevOps операцијама (скуп пракси који комбинује развој софтвера и информатичке 

операције, са циљем омогућавања континуиране испоруке висококвалитетног 

софтвера). 

[...] 

Пре ове трансакције, циљно друштво је у потпуном власништву фондова које саветује и 

којим управља Court Square Capital Partners – CSC Shareholder Services LLC ( у даљем 

тексту: CSC), компанија приватног капитала (engl. private equity firm), са седиштем у 

Њујорку, САД.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор и план 

спајања закључен и потписан 23. августа 2020. године између AHEAD Parent и AHEAD 

Merger у својству купца и CSC, као продавца циљног друштва.  

 
[...] 
 

 

 

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. Закона, што је утврђено увидом у 

податке о приходима и у финансијске извештаје учесника концентрације. Из података 

достављених Комисији о укупним приходима групе друштава којој припада 

подносилац пријаве у свету и у Републици Србији у 2019. години проистиче да су ови 

приходи виши од  прописаних износа остварених укупних годишњих прихода из члана 

61. став 1. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације 

Комисији. Пријава је поднета у складу са одредбом члана 63. став 1. Закона.  

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште производа 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 
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конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним 

територијама.  

 

Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне трансакције није неопходно да 

Комисија прецизно дефинише релевантно тржиште производа, јер, како се наводи у 

пријави, без обзира на усвојену дефиницију тржишта, предметна трансакција неће 

имати било каквих ефеката на конкуренцију у Србији, имајући у виду да је циљно 

друштво маргинално било присутно у Србији и то само преко зависног друштва 

RoundTower које је једнократно остварило приход у Србији само по основу испоруке 

сервера, као и да се активности портфолио компанија Centerbridge Partners које су 

присутне и у Србији не преклапају са глобалним активностима циљног друштва.  

  

Међутим, у сврху пружања комплетних информација, а имајући у виду претежне 

пословне активности циљног друштва, подносилац пријаве је предложио да се за 

потребе оцене ефеката предметне концентрације, као релевантно, дефинише тржиште 

пружања услуга дизајнирања компјутерских система.  

 

Пружаоци услуга дизајнирања компјутерских система интегришу рачунарски софтвер, 

хардвер и комуникационе технологије. Хардверске и софтверске модуле система 

пружају добављачи услуга дизајнирања компјутерских система као део њихових 

интегрисаних услуга и решења или могу бити испоручени од стране трећих лица, 

продаваца. Провајдери услуга дизајнирања компјутерских система често инсталирају 

систем и обучавају кориснике система. Услуге дизајнирања компјутерских система, 

такође, укључују компаније специјализоване за скриптирање, ревизију, тестирање и 

помоћни софтвер; управљање на лицу места над радом компјутерских система 

клијената, планирање и дизајнирање система, техничко и компјутерско саветовање и 

услуге.  

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште у складу са својом надлежношћу дефинисала као територију Републике 

Србије.  

Како предметна концентрација нема ефекте на дефинисаном релевантном тржишту, 

подносилац пријаве сматра да нема потребе ићи у даљу сегментацију релевантног 

тржишта, са чим је Комисија, у конкретном случају, сагласна. 

 

Оцена ефеката концентрације 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а имајући у виду да учесници у 

концентрацији нису присутни на релевантном тржишту производа у Србији и да 

предметна трансакција неће водити било каквим значајнијим променама у степену 

концентрисаности тржишта, Комисија је закључила да концентрација неће нарушити 

конкуренцију на утврђеном релевантном тржишту. 

 

На основу података достављених у пријави и приложене документације, Комисија је 

закључила да спровођење предметне концентрације неће довести до хоризонталних 

преклапања нити ће проузроковати битне вертикалне ефекте на дефинисаном 

релевантном тржишту услуга у Републици Србији [...]. 

 

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

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

чл. 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 достављања 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  

                    

                           Небојша Перић, с.р. 

 

 

 

 


