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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 49/11), одлучујући по 

пријави концентрације број 6/0-02-748/2020-1, коју je дана 9. децембра 2020. године 

поднелo привреднo друштвo SCHNEIDER ELECTRIC HOLDINGS, INC, са седиштем на 

адреси One Boston Place, 201 улица Вашингтон, Suite 2700, Бостон, Масачусетс, 

Сједињене Америчке Државе, преко пуномоћника адвоката Маје Станковић, из 

адвокатске канцеларије WOLF THEISS, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина 6, Нови 

Београд, дана 19. фебруара 2021. године, доноси следеће 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва SCHNEIDER 

ELECTRIC HOLDINGS, INC, са седиштем на адреси One Boston Place, 201 улица 

Вашингтон, Suite 2700, Бостон, Масачусетс, Сједињене Америчке Државе, 

регистрациони број 2684156, над привредним друштвима OPERATION 

TECHNOLOGY, INC, са седиштем на адреси 17 Goodyear Ste 100, Ирвајн, 92618-1822, 

Сједињене Америчке Државе, регистрациони број C1377037, ETAP AUTOMATION, 

INC, са седиштем на адреси 17 Goodyear Ste 100, Ирвајн, 92618-1822,92, Сједињене 

Америчке Државе, регистрациони број C3113093, и ETAP AUTOMATION DMCC, са 

седиштем на адреси  AG зграда – AG-09-A – Канцеларија 9А, Jumeirah Lakes Towers, 

Дубаи, Уједињени Арапски Емирати,  регистрациони број  DMCC25934, куповином 

удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво SCHNEIDER 

ELECTRIC HOLDINGS, INC, дана 6. јануара 2021. године, на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције уплатио износ од XXX евра, што представља прописани износ за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

 

 
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: 6/0-02-47/2021-5  

Веза број: 6/0-02-748/2020  

Датум: 19. фебруар 2021. године 



 2 

 Образложење  
 

Привредно друштво SCHNEIDER ELECTRIC HOLDINGS, INC, са седиштем на адреси 

One Boston Place, 201 улица Вашингтон, Suite 2700, Бостон, Масачусетс 02108, 

Сједињене Америчке Државе, регистрациони број 2684156 (у даљем тексту: 

SCHNEIDER ELECTRIC или подносилац пријаве), поднело је дана 9. децембра 2020. 

године, преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-

748/2020-1 (даље у тексту: пријава). Поднете су и допуне пријаве дана 29. децембра 

2020. године и 20. јануара 2021. године. Подносилац пријаве је предложио 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). 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 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. 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве, друштво SCHNEIDER ELECTRIC је друштво основано у складу 

са законима Делавера, са седиштем у Бостону. SCHNEIDER ELECTRIC послује као 

холдинг друштво и потпуно је зависно друштво друштва Schneider Electric из 

Француске (у даљем тексту: SE или матично друштво подносиоца), које је матично 

друштво међународне групе друштава, углавном активних у области управљања 

енергијом. Друштво SE је листирано на Euronext Paris берзи. 

 

Матично друштво подносиоца у Србији има два зависна друштва и то:  

1) SCHNEIDER ELECTRIC SRBIJA d.o.o, са седиштем на адреси Милутина 

Миланковића 11 Б, Нови Београд, матични број 17404822, шифра делатности 4669 – 

трговина на велико осталим машинама и опремом (у даљем тексту: SE Srbija). Ово 

друштво се бави продајом производа за дистрибуцију електричне енергије, 

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

и испитивања система.  

2) SCHNEIDER ELECTRIC DMS NS D.O.O. NOVI SAD, са седиштем на адреси 

Народног фронта 25 А, Б, Ц и Д,  Нови Сад, матични број 20422882, шифра делатности 

6201 – рачунарско програмирање (у даљем тексту: SE Novi Sad). Ово друштво бави се 

истраживањем, развојем, инжењерингом и продајом интегрисаних софтверских решења 

за управљање електричним и гасним мрежама. 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу над 

привредним друштвима OPERATION TECHNOLOGY, INC, са седиштем на адреси 17 

Goodyear Ste 100, Ирвајн, 92618-1822, Сједињене Америчке Државе, регистрациони 

број C1377037, ETAP AUTOMATION, INC, са седиштем на адреси 17 Goodyear Ste 100, 
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Ирвајн, 92618-1822,92, Сједињене Америчке Државе, регистрациони број C3113093, и 

ETAP AUTOMATION DMCC, са седиштем на адреси  AG зграда – AG-09-A – 

Канцеларија 9А, Jumeirah Lakes Towers, Дубаи, Уједињени Арапски Емирати 

регистрациони број  DMCC25934,  куповином удела (даље у тексту:  циљно друштво).  

 

Циљно друштво је основано 1986. године, као друштво које се бави софтверима у 

области енергије, са седиштем у Ирвајну, Калифорнија. Циљно друштво развија и 

добавља софтверске производе који се користе за пројектовање, управљање и 

аутоматизацију електричних енергетских система. Циљно друштво има 15 повезаних 

друштава и одређени број представништава која су активна широм света. Ово друштво 

запошљава око 260 радника, и у 2019. години остварило је приход од око 46 милиона 

евра. Циљно друштво је компанија приватног капитала (engl. private equity firm),  у 

власништву председника и главног извршног директора, физичког лица Farrokh 

Shokooha, из Њујорка, САД. Циљно друштво није имало било какве активности у 

Србији у 2019. години, нити има зависна друштва која су регистрована у Србији. 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о 

купопродаји удела који је 14. новембра 2020. године, закључен и потписан између SE, и 

физичког лица Farrokh Shokooha, као продавца. 
[...] 

 

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 

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

друштво није било присутно у Србији.  

  

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

пословне активности циљног друштва, подносилац пријаве је предложио, са чим се 

Комисија сагласила, да се за потребе оцене ефеката предметне концентрације, као 

релевантна, дефинишу следећа тржишта производа: 

- тржиште механичког и електричног пројектовања и 

- тржиште управљања електроенергетским системом. 

 

Тржиште механичког и електричног пројектовања укључује пружање услуге 

механичког и електричног пројектовања и управљања и пружање техничке подршке за 

сваку врсту индустријског и комерцијалног пројекта, укључујући ресурсе осветљења и 

климатизације, пренос и дистрибуцију електричне енергије, комерцијалне лифтове, 

покретне степенице, покретне стазе и слично. 

 

Подносилац пријаве сматра да „механичко и електрично пројектовање“ у великој мери 

одражава активности циљног друштва, између осталог и због тога што циљно друштво 

пружа „услуге управљања“ упоредо са лиценцирањем софтвера. Иако циљно друштво 

не пружа механичке услуге, његове електричне услуге могу се користити заједно са 

механичким услугама (на пример, софтвер за 3D пројектовање, као што је AutoCAD).  

 

Подносилац пријаве наводи да и према европској пракси постоји целокупно тржиште за 

аутоматизацију енергије и информационе системе које се састоји од пружања решења 

за управљање енергијом за ефикасан, поуздан и сигуран рад енергетске инфраструктуре 

и тржишта. Ова решења укључују интеграцију различитих производа (заштитни релеји, 

мерни уређаји и уређаји за комуникацију података), система (управљање мрежом, 

управљање тржиштем, аутоматизација напајања) и услуга (рад, одржавање, 

консалтинг). 

 

Управљање електроенергетским системом састоји се од пружања комплетних решења 

за рад електроенергетских мрежа, и заправо се може и додатно сегментирати на 

системе аутоматизације трафостаница и системе за управљање мрежом. Системи за 

управљање мрежом су софтверска решења за просторије за управљање мрежама које 

обављају функцију навигације, обично за већи број трафостаница. Они се даље могу 

делити на системе управљања енергијом, системе управљања дистрибуцијом и системе 

за надгледање широког подручја. Према процени подносиоца пријаве, целокупно 

тржиште за аутоматизацију енергије и информационе системе је област којом се бави 

циљно друштво, у вези са софтверима који раде у реалном времену.  

 

Циљно друштво развија и обезбеђује софтверске производе који се користе за 

пројектовање, управљање и аутоматизацију електричних енергетских система. Циљно 

друштво остварује око [...] прихода од продаје софтвера који се користе за 

пројектовање, симулацију и анализу електричних мрежа. Софтвери се користе и за 

праћење у реалном времену, предиктивну анализу, оптимизацију и контролу 

електричних мрежа, а преосталих [...] прихода односи се на продају софтвера и повезане 

консултантске услуге. Софтвер циљног друштва омогућава купцима да пројектују, 

конфигуришу, спроводе симулацију, врше анализе и управљају животним циклусом 

свог електричног система. У основи, процес пројектовања представља детаљно 

планирање електроенергетског система, потребног за функционисање преносне и 
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дистрибутивне мреже, постројења, фабрике или објекта, узимајући у обзир величину и 

димензије свих електричних компоненти како би се обезбедила повезаност и 

поузданост целокупног система, те резултира стварањем виртуелног електричног 

модела (тзв. дигиталног близанца) који тачно одражава физичке компоненте система на 

терену. Софтвер се може користити за разне примене, укључујући консултантске 

услуге у комерцијалној и/или лакој индустрији, инжењерингу, набавци и 

грађевинарству, тешкој индустрији, попут металне, индустрије нафте и гаса, целулозе и 

папира и слично, као и за центре података. Највећи део купаца чини тешка индустрија 

(око [...]). 

Веома мали проценат пословања циљног друштва [...] у вези са софтвером за 

пројектовање и анализу односи се на повезане инжењерске консултантске услуге које 

се пружају у току процеса пројектовања и као део тог процеса. Крајњи корисници 

обично користе сопствене пружаоце ових консултантских услуга (зато оне чине само 

мали проценат прихода).  

Друштво SE нема ниједну конкурентску активност која се директно преклапа са већим 

делом главног пословања циљног друштва. Једино потенцијално преклапање би се 

односило на његово власништво над друштвом Applications Logiciels Pour I Ingenierie (у 

даљем тексту: ALPI) и већинско власништво у друштву IGE+XAO. Међутим, ова 

друштва заправо, према наводима из пријаве, не обавља активности које се преклапају 

са активностима циљног друштва.  

[...] 

Друштво ALPI није остварило никакве продаје у Србији.  

Друго друштво у коме подносилац пријаве има већинско власништво IGE+XAO је 

активно на ширем тржишту електричног пројектовања, а специјализовано у софтверима 

за електрично пројектовање помоћу рачунара, претежно за употребу у индустријској 

аутоматизацији. Софтвер друштва IGE+XAO је креиран тако да помогне 

произвођачима у креирању и одржавању електричних делова производа и инсталација 

(на пример нуди дијаграме ожичења, кабловске канале, или пројектовање електричних 

ормарића), што је област у којој циљно друштво није активно. И поред тога, једино 

могуће преклапањње је минимално, обзиром на то да је светски приход друштва 

IGE+XAO у релевантном пословању у 2019. години износио само [...] евра, при чему је 

само [...] евра од тог износа остварено у Словенији, одакле је релевантни производ 

препродат у Србију (путем дистрибутера друштва IGE+XAO из Словеније). 

Подносилац пријаве нуди упоредива софтверска решења која подржавају управљање 

дистрибуцијом и оптимизацију, укључујући функције које аутоматизују успостављање 

напајања након прекида и оптимизују перформансе дистрибутивне мреже. Главна 

разлика у односу на циљно друштво је та што се база клијената подносиоца пријаве 

састоји од сектора комуналних услуга, док се софтвери циљног друштва углавном 

користе у електроосетљивим делатностима, електроинтензивним делатностима и 

применама које су од критичког значаја за одређени пројекат, као и малим и средњим 

постројењима за снабдевањем електричном енергијом и друштвима за пренос 

електричне енергије. 
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Како предметна концентрација нема ефекте на локално тржиште, подносилац пријаве 

сматра да у овом предмету нема потребе ићи у даљу сегментацију релевантних 

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

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште у складу са својом надлежношћу дефинисала као територију Републике 

Србије.  

Оцена ефеката концентрације 

Подносилац пријаве и циљно друштво активни су на глобалном нивоу у области 

управљања енергијом и аутоматизацијом, али ниједан од њих није активан на 

тржиштима у Србији. 

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

концентрацији нису присутни на релевантним тржиштима производа у Србији и да 

предметна трансакција неће водити било каквим променама у концентрисаности 

тржишта, Комисија је закључила да концентрација неће нарушити конкуренцију на 

утврђеним релевантним тржиштима. 

 

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.  

  

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 

 

 
Датум пријема електронске верзије: Датум пријема штампане верзије: 

Потврђујем истоветност овог текста са електронском  верзијом  

која ми је достављена за објављивање 

Виши саветник   

Датум:  
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