
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-682/2020-1, коју је 27. октобра 2020. 

године поднело привредно друштво „Care&Repair“ doo, са седиштем на адреси 

Аутопут за Загреб 41и, Београд, преко пуномоћника адвоката Ане Веланац, Кларе 

Цеткин 8/4, Београд, дана 14. децембра 2020. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва 

„Care&Repair“ doo, са седиштем на адреси Аутопут за Загреб 41и, Београд, матични 

број 21542601, над привредним друштвом „SYSTEM ONE“ DOO, са седиштем на 

адреси Браће Јерковић 119а, Београд, матични број 20231165, куповином 100% удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „Care&Repair“, дана 27. 

октобра 2020. године уплатило ХХХ динара на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што представља динарску противвредност прописаног износа за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према средњем 

курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 

 

Обр а з л ожењ е  
 

Привредно друштво „Care&Repair“ doo, са седиштем на адреси Аутопут за Загреб 

41и, Београд, матични број 21542601 (даље у тексту: подносилац пријаве), поднело је 

Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 27. октобра 2020. 

године, преко пуномоћника адвоката Ане Веланац, Кларе Цеткин 8/4, Београд, пријаву 

концентрације број 6/0-02-682/2020-1. Допуна пријаве је поднета 19. новембра 2020.. 

године. 

 

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 
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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  

 

Привредно друштво „Care&Repair“ послује у оквиру групе друштава Roaming, 

чије је крајње матично друштво Koefik д.о.о. Београд (које је у власништву физичког 

лица Ненада Ковача). Roaming група обухвата бројна друштва која превасходно 

послују у следећим областима: потрошачка електроника, енергетска инфраструктура, 

некретниине, информационо-комуникационе технологије, системи техничке заштите и 

управљање ризицима, људски капитал и осигурање. Пословна политика групе 

Roaming, како се наводи у пријави, усмерена је на развој пословања у оквиру свих 

делатности у којима Roaming група послује, очувању лидерске позиције у продаји 

електронских производа и постизању веће синергије унутар Roaming групе. Чланице 

Roaming групе настоје да повећају своје учешће на тржишту, као и да учврсте стечену 

позицију на домаћем тржишту и у том правцу усмеравају своје стратегије. 

 

Подносилац пријаве је привредно друштво основано 2019. године, као друштво 

чија је претежна делатност поправка апарата за домаћинство и кућне и баштенске 

опреме. Ово друштво се бави поправком предмета у домаћинству, као што су 

фрижидери, штедњаци, веш машине, машине за сушење одеће, клима уређаји, као и 

поправком баштенске опреме, као што су косилице, бочне косилице, дуваљке за лишће 

и снег, машине за одржавање живих ограда итд. Подносилац пријаве је своју делатност 

углавном базирао на пружање услуга за потребе компанија које такође послују у 

оквиру Roaming групе, и то превенствено друштва „Tehnomanija“. 

 

Спровођењем ове концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над 

привредним друштвом „SYSTEM ONE“ DOO, са седиштем на адреси Браће Јерковић 

119а, Београд, матични број 20231165 (даље у тексту: циљно друштво).  

 

Циљно друштво је основано 2006. године, као друштво чија је претежна 

делатност поправка рачунара и периферне опреме, а послује у оквиру Algo групе. Ово 

друштво се бави пружањем услуга поправке рачунара и рачунарсе технике, штампача и 

мрежних уређаја у гарантном року, као и пружању ових услуга на отвореном тржишту 

физичким и правним лицима. Са произвођачима опреме су потписани дугорочни 

уговори који се углавном односе на поправку уређаја у гарантном року, а овим 

уговорима је регулисана ценовна политика, договорени ниво услуга, начин плаћања, 

процедура набавки резервних делова и замене неисправних уређаја, као и трајање 

уговора. Произвођачи опреме дистрибуирају своје производе кроз различите 

дистрибутивне канале (малопродаја или В2В). Корисник опреме, у случају недостатка 

у предвићеном гарантном року, пријављује рекламацију увознику или директно 

овлашћеном сервису, да би након тога неисправни производи дошли у сервис циљног 
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друштва. У сервису циљног друштва се, након пријема производа, врши дијагностика, 

обавештава се произвођач опреме и тражи се сагласност за поправку. Након тога се  

поручују делови и врши поправка. Поред поправки у гарантном року, циљно друштво 

пружа услуге у вангарантом року, услуге екстерног ангажовања (outsourcing) IT 

подршке, услуге инсталације и редовног одржавања. Стратегија овог друштва је 

заснована на пружању услуга у гарантном року, као овлашћени сервис различитих 

произвођача ИТ опреме. 

 

Циљно друштво има пет зависних друштава: по једно у Загребу, Софији, Сарајеву 

и Скопљу, у истој основној делатности, и једно у Републици Србији – SYSTEM ONE 

SERVICE DOO, са седиштем на адреси Браће Јерковић 119а, Београд, матични број 

20722169. Власник циљног друштва је привредно друштво AIGO BUSINESS SYSTEM 

DOO, са седиштем на адреси Кнегиње Зорке 25-27, Београд, матични број 20362472. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ за концентрацију је Уговор о преносу удела, закључен 22. октобра 

2020. године, између подносиоца пријаве, као купца, и власника циљног друштва, као 

продавца. Овим уговором је предвиђено да подносилац пријаве стекне 100% удела у 

циљном друштву и на тај начин стекне појединачну контролу над циљним друштвом и 

његовим зависним друштвима. 

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије у 2019. години, 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). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у 

погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, Комисија је као релевантно 

тржиште производа одредила тржиште одржавања хардвера. 

 

Комисија је на тај начин прихватила дефиницију коју је предложио подносилац 

пријаве, уважавајући и своју досадашњу праксу. Комисија је пошла од поделе ИТ 

тржишта у Републици Србији на три сегмента: тржиште ИТ опреме, тржиште ИТ 

услуга и тржиште софтвера, а имајући у пословање циљног друштва, Комисија је 

ефекте концентрације анализирала на тржишту одржавања хардвера, као дела тржишта 
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IT услуга, без потребе да се дефинишу ужа тржишта. Уже дефинисање релевантног 

тржишта производа није од утицаја на оцену ефеката концентрације, будући да њено 

спровођење у сваком случају не нарушава конкуренцију. 

 

IT услуге обухватају спектар услуга према чијој функционалности се врши 

подела тржишта IT услуга: 1) одржавање хардвера, 2) одржавање софтвера и подршка, 

3) саветодавне услуге (консалтинг), 4) имплементација (развој и интеграција), 5) 

екстерно ангажовање пружања IT услуга (outsourcing), 6) екстерно ангажовање за 

пословне процесе, 7) едукација и тренинг. Тржиште IT софтвера обухвата развој, 

продају, изнајмљивање или наплаћивање накнаде за коришћење софтвера или 

софтверских лиценци. Циљно друштво се бави одржавањем хардвера на начин да врши 

поправку и одржавање рачунара и периферне опреме за рачунаре. Ова поправка 

обухвата поправку електронске опреме, као што су рачунари, рачунарске машине и 

пратећа опрема, затим десктоп рачунари, лаптопови, магнетни дискови, тастатуре, 

командне палице, куглице за рачунарске мишеве, унутрашњи и спољашњи рачински 

модеми, итд. Циљно друштво не пружа остале ИТ услуге, због чега оне нису ни 

обухваћене дефиницијом релевантног тржишта производа.  

 

Релевантно географско тржиште одређено је као тржиште Републике Србије, што 

је такође у складу са предлогом подносиоца пријаве. 

 

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, с 

обзиром на то да подносилац пријаве, односно Roaming група се не бави пружањем 

услуга одржавања хардвера и да сходно томе нема преклапања у пословању учесника у 

концентрацији на релевантном тржишту. 

 

На тржишту одржавања хардвера, према проценама у пријави, тржишни удео 

циљног друштва је 1,33%, узимајући у обзир само приходе које је ово друштво 

остварило у 2019. години независн о од сарадње са својим матичним друштвом. 

Међутим, ако се узму у обзир и приходи које је циљно друштво остварило у оквиру 

пројекта на којем је сарађивало са матичним друштвом, односно за потребе овог 

пројекта (за који се у пријави наводи да је реткост у пословању циљног друштва), 

Комисија процењује да је тржишни удео на релевантном тржишту 13,93%. У оквиру 

групе подносиоца пријаве (Roaming група), само се подносилац пријаве бави 

одржавањем хардвера (при чему није остварио приходе од ове делатности у 2019. 

години, јер је крајем 2019. године и основан и није био активан на релевантном 

тржишту), док остала друштва која послују на тржишту ИТ услуга нису остварила 

приходе пружањем услуга одржавања хардвера. 

  

Као најважнији конкуренти, на овом релевантном тржишту, наводе се друштва 

PAN Computers, Japi Com, Kim-tec servis, Kompjuter tehnika и Nepo System. 

 

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. 
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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. 

 

 


