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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 
 

                                                                                          

                        

 

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 6/0-02-593/2020-1, коју је дана 9. септембра 2020. 

године поднело привредно друштво Schneider Electric SE, са регистрованим седиштем 

на адреси 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison Cedex, Француска, преко 

пуномоћника адвоката Маје Станковић из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ 

Ушће, Булевар Михајла Пупина 6, Нови Београд, дана 5. октобра 2020. године, доноси 

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем контроле од стране привредног друштва Schneider Electric SE, са 

регистрованим седиштем на адреси 35 rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison Cedex, 

Француска, матични број 542 048 574 R.C.S., преко свог повезаног друштва AVEVA 

Group PLC са регистрованим седиштем на адреси High Cross, Madingley Road, 

Cambridge, Уједињено Краљевство, матични број 2937296, над друштвом OSISOFT 

LLC, са регистрованим седиштем на адреси San Leandro Tech Campus, 1600 Alvarado 

Street, CA 94577 San Leandro, Сједињене Америчке Државе, матични број 4718889, 

куповином удела и пословних јединица.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво AVEVA Group PLC, са седиштем у 

Сједињеним Америчким Државама, дана 14. септембра 2020. године, уплатио износ од 

XXX  на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

Образложење 

 

Привредно друштво Schneider Electric SE, са регистрованим седиштем на адреси 35 rue 

Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison Cedex, Француска, матични број 542 048 574 

  
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: 6/0-02-593/2020-5 

 Датум: 5. oктобар 2020. године 

Београд 
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R.C.S. (у даљем тексту: Schneider Electric или подносилац пријаве), поднело је 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 9. септембра 2020. 

године, преко пуномоћника адвоката Маје Станковић из адвокатске канцеларије Wolf 

Theiss, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина 6, Нови Београд, пријаву концентрације 

број 6/0-02-593/2020-1. 

 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе 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. Саставни део 

пријаве чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани 

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

 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), 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.      

 

1. Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве, друштво Schneider Electric је матично друштво међународне 

групе друштава која је углавном активна у производњи и продаји производа и система 

за управљање енергијом. Активности друштва Schneider Electric су прошле битну 

трансформацију у последњих 15 година. Од фокуса на дистрибуцију електричне 

енергије и контролу пре 2000. године, дошло је до развоја управљања енергијом, које 

се састоји од пружања решења енергетске ефикасности како би се помогло купцима да 

остваре бољу продуктивност уз потрошњу мање ресурса. Друштво пружа производе и 

решења за машине за аутоматизацију и контролу, производне погоне и индустријска 

постројења. То обухвата хардвере, као што су терминали за повезивање човека и 

машине (Human Machine Interface - даље „HMI“), покретачи мотора, уређаји за 

сигнализацију, механички или безконтактни сензори присуства (on/off), сензори за 

температутру и притисак,  и.т.д., као и софтверске примене за поступке симулације и 

дизајна, контроле индустријских операција и менаџмента, планирање и заказивање.  

 

У Србији, Schneider Electric има два регистрованa зависнa друштва: Schneider Electric 

Srbiјa d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Булевар Милутина 

Миланковића 11 Б, Објекат Х 3, Нови Београд, матични број 17404822 (у даљем тексту: 

Schneider Srbiјa) и Schneider Electric DMS NS d.o.o. Нови Сад, са регистрованим 

седиштем на адреси Народног Фронта 25 А,Б,Ц,Д, Нови Сад,  матични број 20422882 

(у даљем тексту: Schneider DMS). 

 

Schneider Srbiјa се бави продајом производа за дистрибуцију електричне енергије, 

аутоматизацију и контролу. Оно такође пружа повезане услуге, укључујући услуге 

поправке и испитивања система. Претежна делатност овог друштва је трговина на 

велико осталим машинама и опремом (шифра делатности: 4669). Schneider DMS се 

бави истраживањем, развојем, инжењерингом и продајом интегрисаних софтверских 

решења за управљање електричним и гасним мрежама. Његова претежна делатност је 

рачунарско програмирање (шифра делатности: 6201).  
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Друштво AVEVA Group PLC са регистрованим седиштем на адреси High Cross, 

Madingley Road, Cambridge, Уједињено Краљевство, матични број 2937296 (у даљем 

тексту: АVEVA) је зависно друштво друштва Schneider Electric, које је формирано 

након спајања пословања индустријским софтверима друштва Schneider Electric и 

друштва Invensys у 2018. години и представља друштво које је јавно листирано на 

берзи у Уједињеном Краљевству. АVEVA се бави инжењерским и индустријским 

софтверима, пружајући инжењерске софтвере, софтвере за дизајн и софтвере за 

управљање информацијама. Друштво Schneider Electric поседује контролних 60,2% 

удела у друштву АVEVA. Друштво АVEVA нема зависна друштва, нити регистровано 

присуство у Србији.  

 

Циљно друштво у предметној трансакцији је OSISOFT LLC, са регистрованим 

седиштем на адреси San Leandro Tech Campus, 1600 Alvarado Street, CA 94577 San 

Leandro, Сједињене Америчке Државе, матични број 4718889 (у даљем тексту: OSIsoft 

или циљно друштво). OSIsoft је америчко друштво у приватном власништву, које се 

бави софтверима, тачније нуди предузећима софтверска решења за инфраструктуру за 

управљање подацима у стварном времену.  Примарни производ овог друштва назива се 

ПИ систем. Овај производ први пут је уведен 1985. године за сакупљање и обраду 

података генерисаних у нафтној индустрији. Касније је друштво почело да надограђује 

и развија ПИ систем за сакупљање и обраду других типова података.  

 

Циљно друштво нема зависних друштава, нити друго регистровано присуство у 

Србији, али је остварило приход у 2019. години […]  

 

2. Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предложена трансакција обухвата посредно стицање од стране друштва Schneider 

Electric, преко свог зависног друштва АVEVA, искључиве контроле над друштвом 

OSIsoft, које је тренутно у заједничком власништву друштава SoftBank Vision Fund 

(AIV m1) LP; MDT Holding Inc. и Estudillo Holdings Corp. У циљу спровођења 

предложене трансакције, учесници у концентрацији су закључили Уговор о 

купопродаји удела и пословних јединица, дана 25. августа 2020. године, са тренутним 

власницима друштва OSIsoft. Према наведеном уговору, друштво АVEVA ће стећи, 

директно или индиректно, све издате и нерешене јединице друштва OSIsoft.  

 

Након спровођења предложене трансакције, друштво OSIsoft ће бити у искључивом 

власништву друштва АVEVA и биће контролисано од стране истог, и стога, посредно, 

од стране друштва Schneider Electric. 

 

3. Услови за подношење пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена 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 о укупним годишњим приходима 

учесника предметне концентрације оствареним на светском тржишту и на тржишту 

Републике Србије у 2019. години који су достављени Комисији, проистиче да исти 
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надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) 

Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације. Пријава је 

поднета у складу са одредбама члана 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.  

 

Предложена трансакција одвија се у сектору софтвера и система за аутоматизацију и 

контролу. У вези са софтверима, иако је оставила отворено прецизно разграничење 

релевантног тржишта производа, Европска комисија је сматрала да су одређени типови 

индустријских софтвера заправо незаменљиви једни са другима и испитивала је утицај 

трансакције у односу на сваки релевантни софтвер. Исти принцип је примењиван и на 

софтвер за аутоматизацију и контролу. У случају Siemens/UGS Европска комисија је 

посматрала софтвере у оквиру производних извршних система (у даљем тексту: ПИС), 

као засебну област софтвера за аутоматизацију и контролу. Подносилац пријаве стога 

сматра да се релевантно тржиште производа може дефинсати као тржиште за ПИС 

софтверска решења. Међутим, како наводи подносилац пријаве, с обзиром на 

ограничено присуство циљног друштва у Србији, дефиниција тржишта производа 

може остати и отворена, будући да трансакција неће довести до било какве 

забринутости у погледу конкуренције, без обзира на усвојену дефиницију релевантног 

тржишта производа.  Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно 

тржиште производа у предметној трансакцији дефинисала као тржиште за ПИС 

софтверска решења. 

 

Аутоматизација и контрола обухвата низ различитих софтвера и опреме који су 

међусобно повезани тако да стварају кохерентан систем контроле који омогућава 

предметном постројењу да послује у оквиру жељених оперативних параметара. У 

случају Schneider electric/Invensys Европска комисија је објаснила да целокупна 

структура система за аутоматизацију и контролу има четири различита нивоа:  

 

- 1. ниво (теренски ниво) укључује погоне и сензоре који се налазе у целокупном 

производном постројењу; 

- 2. ниво (ниво контроле аутоматизације) укључује рачунаре који контролишу 

производни процес и системе који омогућавају интеракцију оперативног особља 

и аутоматизованог постројења; 

- 3. ниво (ниво руковођења) одговара интегрисаним решењима за контролу и 

праћење производног процеса, квалитета и логистике у постројењу; и  

- 4. ниво (ниво друштва) укључује производе који олакшавају проток 

информација између свих пословних функција унутар друштва и управљање 

ресурсима укљученим у производни процес.  

 

Оба друштва, и Schneider Electric и циљно друштво, активно послују у области система 

за аутоматизацију и контролу. Док је друштво OSIsoft специјализовано за испоруку 
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софтвера за управљање подацима у стварном времену, производни програм друштва 

Schneider Electric укључује различите врсте софтвера и система за аутоматизацију и 

контролу опреме. У оквиру аутоматизације и контроле, активности страна се 

преклапају на најужој основи у испоруци програма историјских података или софтвера 

за праћење историје података, што је производ који помаже произвођачима да 

оптимизују процес производње путем анализирања података о постројењима. 

Програми за праћење историје података заправо бивају интегрисани и типично 

упаковани у оквиру софтверског решења производног извршног система (ПИС).  

 

ПИС софтвер ради у стварном времену како би пратио бројне елементе производног 

процеса (нпр. материјале, особље, машине и динамику производње) и обезбедио 

информације које помажу доносиоцима одлука у производњи да схвате како се 

тренутни услови у постројењима могу оптимизирати како би се побољшала 

производња. ПИС спада у горе наведени трећи ниво хијерархије аутоматизације (тј. 

ниво руковођења). ПИС се састоји од различитих модула који углавном 

кореспондирају трима главним функцијама : (i) план и распоред (њихова сврха је 

утврђивање које производе треба производити, када их производити и коју опрему 

користити);  (ii) давање налога и руковање (њихова сврха је налажење нових и бољих 

начина за контролу процесне опреме и руковање постројењем); и (iii) праћење, 

анализирање и обавештавање (ови модули се користе како би се прикупили, 

складиштили, организовали и саопштавали подаци, информације и поруке упозорења). 

 

Програм за праћење историје података припада категорији праћења, анализирања и 

обавештавања у оквиру ПИС софтверских решења. Програм за праћење историје 

података бележи и трансформише временске серије података из индустријског процеса 

како би се помогло  доношењу одлука. Они сакупљају и складиште процесе у стварном 

времену и историјске податке о производњи с временским жиговима које емитују 

сензори и опрема. Како би сакупили податке, програми за праћење историје података 

повезују се на више врста технологија другог нивоа у хијерархији аутоматизације (тј. 

контролног нивоа) као што су: SCADA системи, PLC и Дистрибуирани контролни 

системи (ДКС), итд. Пошто се подаци сакупе и ускладиште, програми за праћење 

историје података их прочишћавају, контекстуализују, моделују, анализирају и 

стављају их на располагање у форми извештаја, дигиталних контролних табли и 

трендова. У ту сврху, програми за праћење историје података обично укључују 

функције за обрачун и моделовање, као и функције за визуализацију графика и 

обавштавање о догађајима (нпр. аларми и упозорења).  

 

Као што је претходно наведно, друштво Schneider Electric комбинује аутоматизацију у 

реалном времену, софтвере и услуге у интегрисана решења широм различитих 

индустрија, са својим производима за аутоматизацију и контролу, обухватајући 

највише индустријски сектор. Друштво је активно на више нивоа хијерархије 

аутоматизације, снабдевања погона и сензора, контролора кретања и интерфејс модула, 

као и у вишеструким софтверским решењима која омогућавају праћење у реалном 

времену и контролу за сложене процесе система и постројења. 

 

Друштво Schneider Electric, путем друштва AVEVA, такође добавља широки распон 

софтверских решења за аутоматизацију. Додатно, AVEVA добавља програме за 

праћење историје података (AVEVA Historian, AVEVA Historian Client, Enterprise 

Historian and AVEVA Insight), који с сви индустријски и технолошки интероперабилни. 

AVEVA Historian типично се продаје као поткомпонента свеобухватнијег решења за 
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аутоматизацију као што је ПИС. Самосталне продаје програма за праћење историје 

података друштва AVEVA […] у односу на укупне остварене приходе (мање од […]%).  

 

Како је претходно наведено, циљно друштво нуди предузећима софтверска решења за 

инфраструктуру за управљање подацима у стварном времену који се назива ПИ 

систем. ПИ сервер, који је у основи ПИ система, састоји се од неколико 

подкомпоненти које заједно испуњавају функције програма за праћење историје 

података (тј. бележење, чување, управљање и анализирање података емитованих из 

сензора машина у раду или друге опреме за аутоматизацију и контролу), са додатним 

функционалностима које се односе на функције у оквиру свеобухватнијег ПИС 

система (тј. графичка визуализација имовине, праћење догађаја, аналитика 

перформанси). ПИ систем друштва OSIsoft је такође креиран тако да буде 

индустријски и продајно интероперабилан. Ово значи да може бити инкорпориран у 

ПИС решење или у други софтвер додатак или се може користити заједно са другим 

производима за аутоматизацију конкурентских брендова (нпр. HMI или SCADA 

систем) за коришћење у било којој индустријској апликацији.  

 

Када је у питању географска дефиниција релевантног тржишта производа, подносилац 

пријаве наводи да произвођачи софтвера дистрибуирају суштински исте производе 

свим својим купцима независно од географске локације. Трошкови транспорта, 

технички захтеви и захтеви за одређеним језиком и карактеристикама не представљају 

значајна ограничења за прекограничну трговину а сви велики добављачи софтвера 

нуде своје производе купцима широм света. Начини трговине таквим софтверима не 

разликују се у значајној мери у односу на различите географске регионе у свету. 

Додатно, нема индикација да би софтвер био прављен специфично за ЕЕЗ регион или 

за било који други регион у свету. На основу претходно изнетог, подносилац пријаве 

сматра да је релевантно географско тржиште у предметном случају глобално по обиму. 

Комисија је, у складу са чл. 6. Закона, релевантно географско тржиште дефинисала као 

територију Републике Србије.  

   

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац пријаве, 

оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, имајући у 

виду следеће чињенице. Како је претходно наведено, ПИС тржиште је тржиште 

светских размера. Будући да подносиоцу пријаве нису доступни поуздани подаци који 

се односе на релевантно тржиште у Србији јер је оно, према његовом мишљењу 

прилично мало, достављени су подаци о тржишним уделима учесника у концентрацији 

и конкурената на светском тржишту за ПИС софтверска решења. Осим тога, обе стране 

оствариле су […] продаје у Србији у оквиру релевантног тржишта у 2019. години, и 

такве продаје у највећем делу ограничене су на […]. Стога, овакве услуге, према 

мишљењу учесника у концентрацији, не могу се изједначити са активностима неког 

активног тржишног учесника, и очекује се да ће се након спровођења предложене 

трансакције наставити са њиховим пружањем на већ утврђен начин. Имајући у виду 

претходно изнето, подносилац пријаве процењује да би заједнички тржишни удео у 

Србији био […] (мање од /0-5/%) и да би вредност тржишта за ПИС софтверска 

решења у Србији износила отприлике […] у 2019. години.  
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Према проценама подносиоца пријаве тржишни удео друштва AVEVA, на светском 

тржишту софтвера у оквиру производних извршних система (ПИС) износи /0-5/%, док 

тржишни удео циљног друштва износи /5-10/%. Највећи конкуренти на овом тржишту 

су ABB (/5-10/%),  Siemens (/5-10/%),  SAP (/5-10/%), Honеywell (/5-10/%), док остали 

конкуренти имају испод /0-5/% тржишног учешћа. Након спровођења концентрације, 

заједнички тржишни удео страна износиће /10-20/%. Осим тога, учесници у 

концентрацији ће наставити да се сусрећу са јаком конкуренцијом, укључујући ABB, 

Aspen Technology, Emerson, General Electric, Honeywell, Rockwell, SAP и Yokogawa, 

који су сви тренутно већи играчи у овој области од друштва Schneider Electric. 

 

На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и утврђених 

чињеница у овом поступку, а пре свега чињенице да спровођењем предметне 

трансакције не долази до битних промена на утврђеном релевантном тржишту Србије, 

Комисија је закључила да реализација предметне концентрације неће изазвати 

негативне последице на тржишту Републике Србије. Приликом доношења одлуке по 

предметној пријави узете су у обзир све законом дефинисане околности које су 

релевантне за утврђивање дозвољености концентрације из члана 19. Закона, на основу 

чега је оцењено да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је 

одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.  

 

Одлука у ставу другом донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 

1. тачка 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са 

њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у 

којој је предметна концентрација пријављена Комисији, ради издавања сагласности за 

њено спровођење. 

 

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. 

 

 

 


