
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-787/2020-1, коју су 31. децембра 2020. године 

поднела привредна друштва Saudi Aramco Development Company, са седиштем на 

адреси P.O. Box 5000, Dhahran 31311, Краљевина Саудијска Арабија, и Cognite AS, са 

седиштем на адреси Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker, Краљевина Норвешка, преко 

пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске канцеларије Karanovic & 

Partners, Ресавска 23, Београд, дана 27. јануара 2021. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје заједничким улагањем од стране привредних друштава Saudi Aramco 

Development Company, са седиштем на адреси P.O. Box 5000, Dhahran 31311, 

Краљевина Саудијска Арабија, регистрациони број 2052002216, и Cognite AS, са 

седиштем на адреси Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker, Краљевина Норвешка, 

регистрациони број 918274758, у циљу стварања новог учесника на тржишту који 

послује на дугорочној основи и има све функције независног учесника на тржишту, 

оснивањем заједничког привредног друштва. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, преко адвокатске канцеларије Allen 

Overy LLP, са седиштем у Белгији, дана 11. јануара 2021. године уплатила износ од 

XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што укупно представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привреднa друштвa Saudi Aramco Development Company, са седиштем на адреси P.O. 

Box 5000, Dhahran 31311, Краљевина Саудијска Арабија, регистрациони број 

2052002216 (даље у тексту: Saudi Aramco) и Cognite AS, са седиштем на адреси 

Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker, Краљевина Норвешка, регистрациони број 918274758 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд  

Број: : 6/0-02-141/2021-3 

Веза: 6/0-02-787/2020 

Датум: 27. јануар 2021. 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. 
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(даље у тексту: Cognite), (заједно даље у тексту: подносиоци пријаве), поднела су 

Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 31. децембра 2020. 

године, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из адвокатске канцеларије 

Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-

787/2020-1.  

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. 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. 

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

51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за 

заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом 

захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

  

1. Учесници у концентрацији  

 

Saudi Aramco je потпуно зависно друштво у власништву друштва Saudi Arabian Oil 

Company (даље у тексту: „Aramco“). Aramco је друштво примарно ангажовано у 

пројектовању, истраживању, бушењу и вађењу хидрокарбонских супстанци и 

процесуирању, производњи, рафинисању и продаји тих супстанци. Аramco је 

акционарско друштво основано у Краљевини Саудијској Арабији. Aramco нема 

регистрованих зависних друштава у Србији, али у Србији приходе углавном остварује 

преко друштва Saudi Basic Industries Corporation, са седиштем на адреси Р.О. Вох 5101, 

11422 Rijad, Кrаљевина Саудијска Арабија, продајом следећих производа: полиетилена, 

полипропилена и етилен гликола, при чему не остварује приходе на релевантном 

тржишту. 

 

Cognite je друштво са ограниченом одговорношћу основано и регистровано у 

Норвешкој. Cognite је софтверска компанија, претежно активна у пружању услуга у 

вези са подацима (data services) и индустријском вештачком интелигенцијом („AI“) у 

Северној Европи. Aker Capital AS, потпуно зависно друштво Aker ASA, компанија 

листирана на берзи у Ослу, са седиштем у Ослу, поседује 63,9% власничког капитала у 

друштву Cognite, при чему запослени и менаџмент AkerBP и Cognite поседују остатак 

власничког капитала. Cognite није присутан у Србији и није остварио никакав приход 

на територији Републике Србије у претходној години. Cognite нема регистрованих 

зависних друштава у Србији. 

 

Сва друштва која су под контролом Aramco, односно Aker групе сматрају се једним 

учесником на тржишту, у смислу члана 5. Закона. 

Предложена трансакција се квалификује као заједничко улагање у циљу стварања 

новог учесника на тржишту и потпуно функционалног друштва заједничког улагања 

(даље у тексту: ДЗУ). ДЗУ ће бити основано у Ријаду, Саудијска Арабија и развиће 

пословање које користи Cognite-ovu Data Fusion платформу, ради дигиталне 

трансформације тешке индустрије, и ући у стратешку сарадњу са Google-ом, како би се 

омогућила продаја и испорука Google Cloud производа и повезаних услуга. 

Предложено ДЗУ ће такође основати дигиталну академију ради пружања дигиталних 
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тренинга у Саудијској Арабији и биће посвећено трајним истраживањима и развоју 

ради придодавања додатних услуга у своју понуду. 

 

Планирано је да ће ДЗУ вршити пословне активности само у Саудијској Арабији, на 

Блиском Истоку и региону Северне Африке и не очекује се да ће пружати услуге или 

производе купцима у Србији или Европској Економској Области (EEA). Предвиђено је 

дa ће предложено ДЗУ трајати најмање 25 година, аутоматски се обнављајући за 

узастопне периоде од по три године, осим уколико Saudi Aramco и Cognite не одлуче да 

искористе право на прекид продужетка трајања Сходно томе, предложено ДЗУ ће 

дугорочно обављати све функције аутономног привредног субјекта и имаће свој 

приступ тржишту и присуство на тржишту. 

 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предложена трансакција се односи на оснивање потпуно функционалног друштва 

заједничког улагања од стране подносилаца пријаве, које ће пружати услуге дигиталне 

трансформације и испоруку cloud производа, у складу са Уговором чланова 

потписаним између Подносилаца, који је достављен као акт о концентрацији. 

 

Као резултат спровођења предложене трансакције, Aramco ће поседовати 51% акција 

предложеног ДЗУ, а Cognite ће поседовати преосталих 49% акција. Према условима 

Уговора чланова од 20.12.2020. године, друштва Aramco и Cognite ће вршити 

заједничку контролу над предложеним ДЗУ. Предложено ДЗУ ће бити у могућности да 

трајно обавља све функције самосталног привредног субјекта, што га чини потпуно 

функционалним друштвом заједничког улагања. 

 

 

3. Испуњеност услова за подношењe 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, Комисија је утврдила да су учесници у концентрацији 

имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника већи од износа 

који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона.  

4. Релевантно тржиште 

Комисија је утврдила релевантно тржиште 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.  

Комисија је, полазећи од предмета циљног пословања, уважила дефиницију коју су 

предложили подносиоци пријаве и релевантно тржиште производа, у конкретном 



4 

случају, одредила као тржиште пружања услуга дигиталне трансформације, cloud 

услуга и пратећих услуга. 

Подносиоци пријаве сматрају да, за потребе предметне пријаве, није неопходно 

коначно дефинисати релевантно тржиште производа и релевантно географско 

тржиште, јер, без обзира на усвојену дефиницију тржишта, трансакција неће имати 

значајних ефеката по конкуренцију у Србији, с обзиром да један од подносилаца 

пријаве (друштво Cognite) није уопште присутно у Републици Србији и није планирано 

да ДЗУ буде активно у Републици Србији, те из тог разлога и у складу са претходном 

праксом Комисије, прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати отворена. 

Међутим, у циљу пружања потпуних информација и узимајући у обзир намераване 

пословне активности предложеног ДЗУ, подносиоци пријаве наводе да би се 

релевантно тржиште производа за потребе ове пријаве могло дефинисати као тржиште 

пружања услуга дигиталне трансформације, cloud услуга и пратећих услуга. 

 

Cloud услуге укључују технологију која пружа флексибилни приступ, независан од 

локације, рачунарским подацима који могу неометано бити смештани и премештани, у 

складу са специфичним захтевима корисника. Рачунарски ресурси се виртуелизују и 

пружају корисницима у форми услуге. Cloud модел усваја концепт независности од 

локација, што умањује трошкове одржавања рачунарских система и друге повезане 

трошкове. Изнајмљивањем Cloud сервера, корисници су ослобођени трошкова набавке 

хардвера и неопходних лиценци, као и трошкова одржавања целокупног система. 

 

Што се тиче релевантног географског тржишта, подносиоци пријаве сматрају да 

тржиште може бити дефинисано као светско. Међутим, имајући у виду да је Комисија 

надлежна за испитивање ефеката конкуренције на територији Републике Србије, као и 

претходну праксу Комисије у погледу cloud услуга, подносиоци пријаве предлажу да 

се релевантно географско тржиште, за потребе ове пријаве, дефинише као територија 

Републике Србије и да у сваком случају, коначна дефиниција релевантног географског 

тржишта може остати отворена, јер предложена трансакција неће изазвати било какву 

забринутост по питању конкуренције под било којом усвојеном дефиницијом. 

 

Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. Закона, 

што је у складу са предлогом подносиоца пријаве. 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је, на основу података које су доставили подносиоци пријаве, оценила да 

концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији.  

Имајући у виду да се активности учесника на предложеном релевантном тржишту не 

преклапају и да један од подносилаца пријаве (Cognite) није уопште активан у Србији, 

односно да нису активни на релевантном тржишту у Републици Србији, предложена 

трансакција неће довести до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције 

у Србији, а нарочито неће водити стварању или јачању доминантног положаја и неће 

имати било какве негативне ефекте на територији Србије.  
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У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у смислу 

члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

Одлука у ставу II 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, 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. 

 

 


