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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 6/0-02-759/2020-1, коју је 14. децембра 2020. године 

поднело привредно друштво Allied Universal Topco LLC, са седиштем на адреси 

Corporation Trust Center, l209 Orange street, Вилмингтон, Делавер, Сједињене Америчке 

Државе, преко пуномоћника адвоката Вука М. Лековића, из адвокатске канцеларије 

Гецић, са седиштем на адреси Николе Спасића 2, Београд, дана 10. 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 Allied Universal 

Topco LLC, са седиштем на адреси Corporation Trust Center, l209 Orange street, 

Вилмингтон, Делавер, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 5748835, над 

привредним друштвом G4S PLC, са седиштем на адреси 105 Victoria Street 5th Floor, 

Лондон, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, матични број 

4992207, и његовим зависним друштвима, куповином акција. 

  

II   УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Allied Universal 

Topco LLC, дана 15. децембра 2020. године уплатио износ од ХХХ динара на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, што представља одговарајући прописани износ за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Allied Universal Topco LLC, са седиштем на адреси Corporation 

Trust Center, l209 Orange street, Вилмингтон, Делавер, Сједињене Америчке Државе, 

регистарски број 5748835 (у даљем тексту: Topco LLC или подносилац пријаве), 

поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 14. 

децембра 2020. године, преко пуномоћника адвоката Вука М. Лековића, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-759/2020-1 (у даљем тексту: пријава). 

Комисији су достављене и допуне пријаве број 6/0-02-759/2020-2 од 15. децембра 2020. 

године и 6/0-02-69/2021-1 од 12. јануара 2021. године. Подносилац пријаве је 

предложио да Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту 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: 6/0-02-69/2021-4 

Веза број: 6/0-02-759/2020 

Датум: 10. фебруар 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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Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, 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). Извод о извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је 

прописани износ за издавање акта уплаћен у целости, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 

одређених података број 6/0-02-69/2021-2 од 12. јануара 2021. године (у даљем тексту: 

захтев). Садржину захтева представља спецификација података из пријаве, а чија се 

заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о 

овом захтеву одлучила посебним Закључком о заштити података.   

 

Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве, друштво Topco LLC је компанија која пружа услуге обезбеђења и 

управљања објектима, са седиштем у САД. Topco LLC пружа: (i) интегрисана 

безбедносна решења која укључују заштитне и безбедносне технологије са људством, 

(ii) услуге чишћења и одржавања, (iii) саветодавне и консултантске услуге у вези са 

ризиком и (iv) привремена и стална решења за особље, купцима у различитим 

пословним секторима. Подносилац пријаве пружа услуге аеродромима, колеџима и 

универзитетима, пословним просторима, корпоративним камповима, дистрибутивним/ 

производним објектима, образовним установама, финансијским институцијама, 

државним установама, здравственим установама, хемијским/ петрохемијским 

објектима, резиденцијалним заједницама, малопродајним и тржним центрима. Topco 

LLC је претежно активан у САД и мањим делом у Канади, Хондурасу, Мексику, 

Никарагви и Великој Британији. 

 

Topco LLC је тржишни учесник који послује на дугорочној основи и заједнички је 

контролисан од стране привредног друштва Warburg Pincus LLC, са седиштем на 

адреси 450 Lexington Avenue New York, NY 10017 САД (у даљем тексту: Warburg) и 

привредног друштва Caisse de Dépôt et Placement du Québec, са седиштем на адреси 

Edifice Price, 65, Rue Sainte 14th Floor Quebec, QC G1R 3X5 Канада (у даљем тексту: 

CDPQ). Управљање друштвом Topco LLC поверено је друштву Allied Universal Manager 

LLC које има исту власничку структуру као и подносилац пријаве. Друштво Warburg 

поседује 43% удела у друштву Topco LLC, док друштво CDPQ поседује 35,3% удела.      

 

Warburg је друштво са ограниченом одговорношћу које управља приватним 

капиталним фондовима Warburg Pincus. То је глобална приватна инвестициона 

компанија са седиштем у Њујорку. Компаније из њеног портфеља активне су у 

различитим секторима, укључујући потрошачке, индустријске и пословне услуге, 

енергетику, финансијске услуге, здравство, некретнине, технологију, медије и 

телекомуникације. CDPQ је институционални инвеститор који улаже на дуги рок са 

активом од преко 340 милијарди канадских долара инвестираних широм света. 

Друштво CDPQ примарно управља фондовима за јавне и пара-јавне пензионе и 

фондове осигурања. Такође, CDPQ инвестира на великим финансијским тржиштима, 

као и што инвестира у приватни капитал, хартије од вредности које генеришу фиксне 

приходе, у инфраструктуру и некретнине.   
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Подносилац пријаве, његова матична и повезана привредна друштва немају повезана 

друштва са седиштем у Републици Србији. Међутим, друштво CDPQ је у 2019. години 

остварило ограничен приход од око [...] евра продајом преко следећих портфолио 

друштава: 

1. Hygiena LLC је добављач производа за проверу безбедности хране и производа 

за проверу санитарне заштите животне средине које користе произвођачи хране 

и пића, као и болнице; 

2. IONOS је друштво за веб хостинг; 

3. Duravant LLC дизајнира и производи опрему за аутоматизацију која се користи у 

храни и пићу, електронској трговини и дистрибуцији, пољопривреди, 

потрошачким производима и малопродајним крајњим тржиштима; 

4. Wencor Group LLC је дизајнер, сервисер и дистрибутер резервних 

ваздухопловних компонената (у даљем тексту: Портфолио друштва).  

Портфолио друштва не обављају ниједну делатност која је хоризонтално или 

вертикално повезана са услугама које обавља циљно друштво нити имају регистрована 

седишта у Републици Србији. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом G4S PLC, са седиштем на адреси 105 Victoria Street 5th Floor, Лондон, 

Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, матични број 4992207 (у 

даљем тексту: G4S или циљно друштво), које је глобални пружалац безбедносних 

решења. Друштво G4S je јавно акционарско друштво и котирано је на берзама у 

Лондону и Копенхагену. G4S послује у више од 85 земаља, покривајући читав низ 

безбедносних услуга, укључујући заштиту, интегрисана безбедносна решења, 

притворне службе, имиграцију и одржавање реда, као и широк спектар других услуга, 

као што су здравствене услуге, услуге спречавања/ублажавања кризе, управљање 

објектима, службе за запошљавање и готовинска решења. Главни акционари 

привредног друштва G4S су: Credit Suisse Securities Europe Ltd. са 8.34% акција, Harris 

Associates LP са 8.09% акција, Schroder Investment Management Ltd. са 8.01% акција, 

Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. са 6.24% акција итд.  

 

На територији Републике Србије циљно друштво је присутно преко друштва G4S 

SECURE SOLUTIONS DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Булевар Пека 

Дапчевића 32, Београд, матични број 06043429, регистрована делатност 8010 - 

делатност приватног обезбеђења. Власник друштва G4S SECURE SOLUTIONS је 

друштво G4S, са уделом од 85%. Главне активности овог привредног друштва укључују 

(1) транспорт готовине и вредности (2) процесирање новца, (3) управљање 

безбедносним ризицима и саветовање у вези са безбедношћу, (4) процену ризика и 

израду плана обезбеђења, (5) безбедност и здравље на раду, (6) заштиту од пожара, (7) 

физичко обезбеђење, (8) мобилно обезбеђење, (9) даљински мониторинг, (10) 

рецепцијске услуге/ хостеса, (11) систем за детекцију телесне температуре и (12) G4S 

академију. На територији Републике Србије у 2019. години циљно друштво је, 

посредством повезаног друштва G4S SECURE SOLUTIONS, остварило приход од око 

[...] евра. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предложена трансакција се односи на стицање појединачне контроле од стране 

подносиоца пријаве над привредним друштвом G4S. Подносилац пријаве je 8. децембра 
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2020. године, у складу са прописима Велике Британије, објавио намеру да стекне све 

емитоване акције друштва G4S. 

 

Као акт о концентрацији Комисији је достављена препоручена готовинска понуда од 8. 

децембра 2020. године, односно јавно објављена намера за преузимање свих акција 

циљног друштва, у складу са прописима Велике Британије.  

 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 

 

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника 

концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2019. 

години, утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је 

укупан приход свих учесника у концентрацији у 2019. години већи од износа који је 

прописан чланом 61. став 1. Закона, као услова за пријаву концентрације.  

 

Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 2. 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. 

 

Циљно друштво G4S пружа широк спектар безбедносних услуга, укључујући приватно 

обезбеђење и омогућавање нових технолошких решења. У овом сегменту пословања 

G4S је остварио 92% прихода од својих укупних прихода на светском нивоу у 2019. 

години. Преосталих 8% од укупних прихода друштво G4S је остварило пружањем 

услуга тј. решења интегрисаног управљања готовином. 

 

Циљно друштво у Републици Србији послује кроз своје зависно друштво G4S SECURE 

SOLUTIONS. Услуге које ово друштво пружа у Србији су: 

 

1. Приватно обезбеђење. G4S SECURE SOLUTIONS службеници пружају услуге у 

свим редовним и ванредним ситуацијама са којима се корисници могу суочити. 

Сви службеници су повезани средствима комуникације (мобилна телефонија, 

радио веза) са G4S SECURE SOLUTIONS оперативним центром. 

2. Процена ризика и безбедоносни консалтинг. Наведене услуге обухватају 

пружање специјализованих решења које ублажавају претње по безбедност 

предузећа. Предвођени службеницима, од којих већина има искуство из 

државног сектора, војске или полиције за заштиту различитих врсти 

организација од спољашњих и унутрашњих претњи. 

3. Процена ризика и израда плана обезбеђења. G4S SECURE SOLUTIONS 

службеници су лиценцирани од стране Министарства унутрашњих послова за 
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области пословања као што су заштита од пожара, безбедност и здравље на раду, 

систем управљања квалитетом и технички ризици. Тим се бави израдом Аката о 

процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, као и пружањем услуга 

из домена заштите од пожара и безбедности и здравља на раду. 

4. Безбедност и здравље на раду. G4S SECURE SOLUTIONS пружа следеће услуге: 

спроводи поступак процене ризика; врши контролу и даје савете послодавцу у 

планирању, избору, коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја 

и средстава и опреме за личну заштиту на раду; учествује у опремању и 

уређивању радног места у циљу обезбеђивања безбедних и здравих услова рада; 

организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине. 

5. Заштита од пожара. G4S SECURE SOLUTIONS пружа следеће услуге заштите од 

пожара: услуга лица за превентивну заштиту од пожара (референт заштите од 

пожара); снимање стања објекта са аспекта заштите од пожара; контролно тело 

(све врсте испитивања и издавања стручних налаза везаних за заштиту од 

пожара); организовање вежби евакуације; организовање практичне вежбе 

гашења пожара ПП апаратима и хидрантима; основна обука запослених из 

области заштите од пожара; обука кадрова за полагање стручног испита из 

области заштите од пожара (G4S SECURE SOLUTIONS поседује сопствену 

лиценцу); Израда нормативних аката из области заштите од пожара. 

6. Решења за интегрисано управљање готовином. G4S SECURE SOLUTIONS 

пружа услуге прикупљања готовине, сортирања новца, опслуживања и 

одржавања банкомата. 

7. G4S SECURE SOLUTIONS такође пружа услуге: транспорта готовине и 

вредности, мобилног обезбеђења, даљинско праћење, рецепцијске услуге, 

система за детекцију телесне температуре, као и услуге G4S академије. 

 

Подносилац пријаве је предложио да се релевантна тржишта производа дефинишу као 

релевантно тржиште (i) приватног обезбеђења, (ii) праћења и реаговања на аларме и (iii) 

уградње и одржавања аларма, имајући у виду да на овим тржиштима долази до 

преклапања између учесника у предметној концентрацији и то само у Великој 

Британији. 

 

Комисија је, у конкретном случају, релевантна тржишта производа одредила полазећи 

од делатности учесника у концентрацији, а нарочито од пословања циљног друштва у 

Србији, и дефинисала следећа релевантна тржишта: 

1. тржиште пружања услуга приватног обезбеђења, 

2. тржиште пружања услуга система обезбеђења, 

3. тржиште пружања услуга из области безбедности и здравља на раду, 

4. тржиште пружања услуга из области заштите од пожара. 

Даља сегментација дефинисаних релевантних тржишта није неопходна имајући у виду 

да подносилац пријаве и његова повезана друштва ни на који начин нису активна на 

дефинисаним релевантним тржиштима производа у Србији, и да концентрација свакако 

неће нарушти конкуренцију у Србији. 

 

Под услугама приватног обезбеђења се сматрају услуге, односно вршење послова 

заштите лица, имовине и пословања физичком и техничком заштитом када ти послови 

нису у искључивој надлежности државних органа, као и послови транспорта новца, 

вредносних и других пошиљки, одржавања реда на јавним скуповима, спортским 
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приредбама и другим местима окупљања грађана (редарска служба), које врше правна 

лица и предузетници регистрована за ту делатност, као и правна лица и предузетници 

који су образовали унутрашњи облик организовања обезбеђења за сопствене потребе. 

 

Услуге система обезбеђења обухватају надгледање и даљинско надгледање 

електронског заштитног алармног система, као што су противпровалнички и 

противпожарни аларми, укључујући њихово постављање и одржавање, постављање, 

одржавање, поправљање и подешавање механичких или електронских уређаја на 

закључавање, безбедносно-заштитне сефове повезане са блиским и даљинским 

надгледањем. Јединице које извршавају ове активности могу бити ангажоване у продаји 

заштитних система, механичких или електронских уређаја на закључавање, 

безбедносних и заштитних сефова. Овим тржиштем је обухваћено пословање циљног 

друштва које се односи на праћење и реаговање на аларме и уградњу и одржавање 

аларма. 

 

Безбедност и здравље на раду јесте обезбеђивање таквих услова на раду којима се, у 

највећој могућој мери, смањују повреде на раду, професионална обољења и обољења у 

вези са радом и који претежно стварају претпоставку за пуно физичко, психичко и 

социјално благостање запослених. Пружање услуга из ове области се односи на 

консалтниг, едукацију и техничку помоћ у циљу предузимања одређених мера и 

активности у циљу заштите живота и здравља запослених и других лица који на то 

имају право, с обзиром на то да сви послодавци имajу oбaвeзу прeдузимaњa низа мeрa и 

aктивнoсти зa ствaрaњe бeзбeднoг рaднoг oкружeњa. Ове обавезе пoдрaзумeвajу изрaду 

стручнe дoкумeнтaциje и oбуку лицa зa њихoвo спрoвoђeњe, oднoснo пoступaњe у 

случajу рeaлизaциja ризикa или нaстaнкa штeтe. 

 

Заштита од пожара обухвата скуп мера и радњи за планирање, финансирање, 

организовање, спровођење и контролу мера и радњи заштите од пожара, за спречавање 

избијања и ширења пожара, откривање и гашење пожара, спасавање људи и имовине, 

заштиту животне средине, утврђивање и отклањање узрока пожара, као и за пружање 

помоћи код отклањања последица проузрокованих пожаром. Ова заштита се остварује: 

1) организовањем и припремањем субјеката заштите од пожара за спровођење заштите 

од пожара; 2) обезбеђивањем услова за спровођење заштите од пожара; 3) 

предузимањем мера и радњи за заштиту и спасавање људи, материјалних добара и 

животне средине приликом избијања пожара; 4) надзором над применом мера заштите 

од пожара. 

 

За обављање послова, односно пружање услуга на наведеним тржиштима, може се 

ангажовати, односно такве услуге могу пружати само правна лица, односно привредна 

друштва која испуњава прописане услове и имају овлашћење, односно лиценцу. 

 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је такође 

прихватила предлог подносиоца пријаве и сва релевантна тржишта производа 

дефинисала на националном нивоу као тржиште Републике Србије, у складу са чланом 

6. став 3. у вези са чланом 2. Закона.  

 

Оцена ефеката концентрације 
 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију Комисија је 

на основу података који су јој достављени уз пријаву концентрације, закључила да 

концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на дефинисаним 
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релевантним тржиштима у Србији и да неће имати негативне ефекте на конкуренцију у 

Републици Србији. 
 

Подносилац пријаве ни на који начин није активан на дефинисаним релевантним 

тржиштима производа у Републици Србији те предметна концентрација неће довести 

до хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеним релевантним 

тржиштима производа.  

 

У пријави се наводи да тренутно не постоје (јавно) доступни подаци о тржишним 

уделима привредних друштава на релевантним тржиштима, али подносилац пријаве 

процењује да концентрација неће имати за последицу значајно ограничавање, 

нарушавање или спречавање конкуренциiе на тржишту Републике Србије или његовом 

делу, јер он није активан на тржишту Србије, ни на једном од релевантних тржишта. 

Сходно томе, тржишни удео циљног друштва се неће повећати након концентрације. 

Као највећи тржишни учесници на наведеним тржиштима се наводе циљно друштво и 

друштво SECURITAS SERVICES DОО BEOGRAD. Подносилац пријаве је имао у виду 

да на шире посматраном тржишту заштитних и истражних делатности (за које се може 

сматрати да обухвата услуге које се пружају на дефинисаним тржиштима) послује 

укупно око 440 привредних друштава у Србији (микро, мала, средња и велика 

привредна друштва), при чему је већински сачињено од микро и малих тржишних 

учесника. 

 

Стога се може закључити да спровођењем предметне концентрације неће доћи до 

негативних ефеката, хоризонтално или вертикално посматрано, те да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену 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 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. 

 
 

 


