
 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-732/2020-1, коју је 1. децембра 2020. 

године поднело привредно друштво „Asseco SEE“ доо, са седиштем на адреси 

Милутина Миланковића 19г, Београд, преко пуномоћника адвоката Милице Суботић, 

из адвокатске канцеларије „Суботић Јевтић“, Теразије 31/II/8, Београд, дана 25. 

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 „Asseco 

SEE“ доо, са седиштем на адреси Милутина Миланковића 19г, Београд, матични број 

07432461, над привредним друштвом „Things Solver“ доо, са седиштем на адреси 

Александра Стамболиског 11, Београд, матични број 21188450, куповином 53,76% 

удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве друштво „Asseco SEE“ дана 1. 

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

конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 

Привредно друштво „Asseco SEE“ доо, са седиштем на адреси Милутина 

Миланковића 19г, Београд, матични број 07432461 (даље у тексту: подносилац пријаве 

или „Asseco“), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: 

Комисија), 1. децембра 2020. године, преко пуномоћника адвоката Милице Суботић, из 

адвокатске канцеларије „Суботић Јевтић“, Теразије 31/II/8, Београд, пријаву 

концентрације број 6/0-02-732/2020-1.  

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/ IV, Београд 

Број: 6/0-02-732/2020-4 

Датум: 25. децембар 2020. године 
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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  

 

Привредно друштво „Asseco“ је ИТ компанија која својим клијентима нуди 

комплексна решења из области развоја, софтвера, испоруке и одржавања хардвера, 

outsoursing-а и других сервиса у области индустрије информациионих технологија 

(ИТ). Клијенти су јој финансијске институције, средња и велика јавна и приватна 

предузећа, осигуравајућа друштва и телекомуникационе компаније. Чланица је „Asseco 

SEE групе“, која првенствено послује у земљама југоисточне Европе и Пољске, али је 

присутна и на Иберијском полуострву, Турској, Колумбији, Перуу и Доминиканској 

Републици у ИТ области. Основне делатности ове пословне групе су развој софтвера, 

пружање услуга и продаја опреме и пружање сервиса. Постоје три пословне јединице у 

оквиру „Asseco SEE групе“: Banking Software, Dedicated Solutions (раније Systems 

Integration) и Payment. Banking Software се бави развојем софтверских решења за 

банкарски сектор и то core banking, дигитални канали, кредити, business intelligence и 

остала решења. Dedicated Solutions испоручује решења у области data центара, мрежне 

инфраструктуре и „custom made software" за различите секторе привреде (банкарство, 

јавни сектор и друге индустрије). Payment business сектор омогућава решења 

различитих система плаћања за трговце и банке, на физичким и интернет продајним 

местима, прихват и обраду платних трансакција, испоручује и одржава хардвер и 

софтвер банкомата и POS терминала.  

„Asseco SEE групом“ управља компанија „ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE“ 

(даље у тескту: „Asseco SEE“) са седиштем на адреси  Olchowa 14, Rzeszow, Варшава, 

Пољска, матични број 0000284571. У питању је холдинг компанија која има већинско 

власништво у локалним Asseco/Payten компанијама у свим земљама у којима је 

присутна, укључујући подносиоца пријаве, где „Asseco SEE“ има 100% удела у 

основном капиталу. Све пословне операције и рад са клијентима обављају се у 

локалним компанијама, док холдинг компанија има улогу у финансијским 

извештавањима и планирању, и неким групним интерним функцијама као што су 

људски ресурси и маркетинг. Земље југоисточне Европе у којима су активне компаније 

из „Asseco SEE групе“ су: Република Србија, Словенија, Хрватска, Босна и 

Херцеговина, Црна Гора, Македонија, Албанија, Турска, Бугарска и Румунија. 

Поред подносиоца пријаве, у Републици Србији, „Asseco SEE група“ је присутна 

и послује преко следећих привредних друштава: 

− Payten д.о.о. Београд, са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина 10б, 

Нови Београд, матични број 21349038; 

− Chip Card а.д. Београд, са седиштем у Београду, Босе Милићевић 8, матични 

број 17564374.  
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„Asseco“  је у првом реду ангажован на пословима који се тичу сегмената Banking 

Software и Dedicated Solutions, док се услугама које се односе на сегмент Payment баве 

остала привредна друштва из „Asseco SEE групе“, која су регистрована и послују у 

Републици Србији. 

„Asseco“, „Asseco SEE“ и све друге компаније под крајњом контролом „Asseco 

SEE“, сматраће се једним учесником на тржишту у складу са чланом 5. Закона о 

заштити конкуренције. 

Спровођењем ове концентрације, подносилац пријаве ће стећи непосредну 

контролу над привредним друштвом „Things Solver“ доо, са седиштем на адреси 

Александра Стамболиског 11, Београд, матични број 21188450 (даље у тексту: циљно 

друштво).  

Циљно друштво је основано 2016. године, као ИТ компанија чија се делатност 

састоји из пружања одређених ИТ услуга клијентима у Србији и иностранству, које би 

се, како је наведено у пријави,  могле подвести под подсегмент консалтинг, конкретно 

могле би се дефинисати као апликативни консалтинг и кастомизација.  

Клијенти циљног друштва су превасходно телекомуникационе компаније, банке и 

трговци у малопродаји. Највећи клијент циљног друшта је компанија […], тако да 

циљно друштво свој највећи приход остварује пружајући ИТ услуге у иностранству. 

Што се тиче тржишта на територији Републике Србије, циљно друштво у првом реду 

пружа услуге компанији […]. 

 Циљно друштво послује као самосталан ентитет, односно не припада ниједној 

пословној групи. Према наводима из пријаве, циљно друштво ће, следећи тенденције у 

ИТ индустрији, усредсредити своје будуће пословање на сегмент који се тиче AI 

(вештачке интелигенције)/машинског учења/напредне аналитике као и управљање 

подацима (data management) кроз развој производа и пружање услуга. Циљно друштво 

је у власништву два физичка лица Дарка Марјановића и  Милоша Миловановића, са 

уделима од по 50%. 

 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Правни основ за концентрацију је Уговор о куповини удела, закључен 7. октобра 

2020. године између подносиоца пријаве, као купца, и физичких лица Дарка 

Марјановића и Милоша Миловановића, као продаваца. Овим уговором је предвиђено 

да подносилац пријаве стекне 53,76% удела у циљном друштву, куповином 26,88% 

удела од сваког продавца, и тиме стекне појединачну непосредну контролу над овим 

друштвом. 

 

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, 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 
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концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је 

поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

4. Релевантно тржиште  и оцена ефеката концентрације 

 

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 релевантно тржиште производа треба дефинисати 

као тржиште ИТ услуга, имајући у виду садашњу и намеравану делатност циљног 

друштва, као и стварну делатност подносиoца пријаве, и полазећи од уобичајене 

поделе ИТ тржишта. У складу са претходном праксом Комисије, приликом 

сегментације ИТ тржишта, полази се од поделе ИТ тржишта у Републици Србије на 

три сегмента: а) тржиште ИТ опреме; б) тржиште ИТ услуга; в) тржиште ИТ софтвера. 

ИТ услуге обухватају, како се наводи и у пријави, читав спектар услуга према чијој 

функционалности се може даље сегментирати тржиште ИТ услуга на 1) одржавање 

хардвера, 2) одржавање софтвера и подршка, 3) саветодавне услуге, 4) имплементација, 

односно развој и интеграција, 5) екстерно ангажовање пружања ИТ услуга, 6) екстерно 

ангажовање за пословне процесе, и 7) едукације и тренинг.  

Као што је наведено, на тржишту ИT услуга, подносилац пријаве је активан 

односно остварује приходе  на свим сегментима ИТ тржишта, при чему највећи приход 

остварује пружајући клијентима разноврсне ИТ услуге, док циљно друшто пружа 

својим клијентима ИТ услуге које би се могле подвести под подсегмент консалтинг, с 

тим да највећи приход остварује пружајући ИТ услуге у иностранству. 

Подносилац пријаве је предложио да се релевантно географско тржиште 

дефинише као тржиште Републике Србије. У складу са претходном праксом, 

релевантно географско тржиште које се односи на делатност пружања ИТ услуга, 

Комисија је дефинисала на националном нивоу, односно као територију Републике 

Србије. 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве да релевантно тржиште 

производа буде дефинисано као тржиште ИТ услуга, имајући у виду да другачија 

одлука, односно ужа дефиниција неће утицати на одлуку о дозвољености 

концентрације. Комисија је размотрила и могућност да релевантно тржиште производа 

буде уже дефинисано, као тржиште саветодавних услуга (консалтинга), као дела 

тржишта ИТ услуга, које укључује и мрежни консалтинг и интеграције, системске 

интеграције, апликативни консалтинг и кастомизацију и развој апликација према 

захтеву корисника. Комисија сматра да везано за предметну концентрацију, односно за 

оцену њених ефеката није потребна ова додатна сегментација тржишта појединих ИТ 

услуга, обзиром на то да се ради о сродним и међусобно повезаним, односно 

комплементарним услугама које, према досадашњој пракси Комисије, пружају готово 

сва привредна друштва која су активна на тржишту ИТ услуга. 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 
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пријаве, оценила да концентрација свакако неће нарушити конкуренцију у Републици 

Србији, с обзиром на занемарљиве тржишне уделе циљног друштва на потенцијалним 

релевантним тржиштима, односно на занемарљива преклапања у пословању учесника у 

концентрацији на на тржишту ИТ услуга и на тржишту консалтинга. Према проценама 

датим у пријави, тржишни удео подносиоца пријаве на тржишту ИТ услуга, имајући у 

виду приходе остварене на тржишту Републике Србије у 2019. години, износи /10-

20/%,  док удео циљног друштва износи око /0-5/%. Према проценама Комисије, на 

основу јавно доступних података и података у пријави, тржиштни удео циљног 

друштва на тржишту консалтинга износи /0-5/%, што је свакако занемарљив удео. Из 

претходно наведеног произлази да спровођење предметне концентрације неће довести 

до значајних преклапања, као ни до битне промене тржишне структуре на 

дефинисаном релевантном тржишту и до негативних ефеката на конкуренцију у 

Републици Србији, имајући у виду да ће након спровођења предметне трансакције 

тржишни удео групе подносиоца пријаве порасти минимално, за мање од [...] 

процентног поена, како на тржишту ИТ услуга, тако и на тржишту саветодавних услуга 

(консалтинга).  

Као најважнији конкуренти на релевантном тржишту наводе се друштва SAGA, 

Informatika, Enterprise Services, Atos IT Solutions, Telegroup, Comtrade System 

Integration, MDS Informatički Inženjering, Logo и Serbian Bussines Systems. 

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. 

 


