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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 35. став 2. и члана 

62. став 1. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13), 

дана 1. марта 2021. године, доноси следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности против привредног друштва 

„Ernst & Young“ LLP, са пословном адресом 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 

10019, Сједињене Америчке Државе, DOS идентификациони број 1894848, ради 

испитивања концентрације која је спроведена иако није одобрена у складу са Законом о 

заштити конкуренције, а која је, према основаној претпоставци, настала стицањем 

контроле од стране наведеног привредног друштва над привредним друштвом „Zilker 

Technology“ d.o.o. са седиштем на адреси Палмира Тољатија 5, спрат 3, Београд, 

Република Србија, матични број 21172804. 

 

II Привредном друштву „Ernst & Young“ LLP, са пословном адресом 1285 Avenue of 

the Americas, New York, NY 10019, Сједињене Америчке Државе, оставља се рок од 30 

(тридесет) дана од дана достављања овог закључка, да одреди пуномоћника за пријем 

обавештења у Републици Србији и да о томе обавести Комисију за заштиту конкуренције, 

уз упозорење да ће, у случају пропуштања, пуномоћник за пријем обавештења бити 

постављен од стране Комисије за заштиту конкуренције о трошку наведеног друштва. 

 

III ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА која располажу подацима, исправама или другим 

информацијама које могу допринети правилном утврђивању чињеничног стања у овом 

поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције, на адресу Савска 

25/IV, Београд. 

 

IV Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС“ и на интернет страни 

Комисије за заштиту конкуренције. 

 

 

 
Р еп уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-03-300/2021-1 

Датум: 1. март 2021. године 
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Образложење  

 

Увидом у јавно доступне податке и податке објављене на званичној интернет 

презентацији привредног друштва „Ernst & Young“ LLP, са пословном адресом 1285 

Avenue of the Americas, New York, NY 10019, Сједињене Америчке Државе, DOS 

идентификациони број 1894848 (даље у тексту: „Ernst & Young“), Комисија за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија) је дошла до сазнања да је привредно друштво 

„Ernst & Young“, стекло контролу над привредним друштвом „Zilker Technology“ d.o.o. са 

седиштем на адреси Палмира Тољатија 5, спрат 3, Београд, Република Србија, матични 

број 21172804 (даље у тексту: „Zilker Technology“). 

На основу расположивих информација објављених на различитим интернет 

порталима, и то првенствено у текстовима означеним као „промо“ или „ПР“ вест („EY 

Србиja aквизициjoм кoмпaниje Zilker пoвeћaвa свoj тим нa 400 зaпoслeних“), Комисија је 

основано претпоставила да је привредно друштво „Ernst & Young“ стекло контролу над 

друштвом „Zilker Technology“, односно да је друштво „Zilker Technology“ променило 

вршиоца контроле.
1
 У овим вестима се наводи да је компанија Ernst & Young (EY) 

глобално аквизирала technology-consulting компанију Zilker, и да је као резултат ове 

аквизиције, EY консалтинг тим у Београду проширио свој тим за 60 нових ИТ стручњака. 

Такође се наводи да ће, овом аквизицијом, компанија EY у Србији, Босни и Херцеговини и 

Црној Гори, бројати више од 400 запослених. Ове вести садрже и изјаву руководећег 

партнера компаније EY за Србиjу, Бoсну и Хeрцeгoвину и Црну Гoру да, почев од 2. 

новембра 2020. године, Zilker Technology тим придружуje сe кoмпaниjи EY у Сjeдињeним 

Aмeричким Држaвaмa, Србиjи и Индиjи, oсигурaвajући нa тaj нaчин нoви приступ у 

крeирaњу инoвaтивних тeхнoлoшких рeшeњa зa свoje клиjeнтe, у кoмбинaциjи сa 

пoслoвним знaњeм и прaксoм кoмпaниje EY. Указује се и на то да аквизициjoм инoвaтивнe 

кoмпaниje Zilker у oблaсти technology-consultinga, компанија EY у Србији имa мoгућнoст 

дa нaдoгрaди трaдициoнaлнe услугe кoje рeвизoрскo-кoнсултaнтскa кoмпaниja EY пружa, a 

свe тo у кoрист и бeнeфит клиjeнaтa ове компаније.  

Вест о преузимању привредног друштва „Zilker Technology“ су потврдили и други 

руководиоци компаније EY у Србији, говорећи (за један интернет порталу Србији) 

истовремено о значају ове аквизиције за компаније EY и Zilker Technology у Србији, 

нoвим услугaмa кoje ћe EY пoнудити клиjeнтимa, кao и пoтeнциjaлa нa лoкaлнoм 

                                                 
1
 Приступ је извршен следећим сајтовима, и то последњи пут 19. фебруара 2021. године: 

1) http://rs.n1info.com/Promo/a667330/EY-Srbija-akvizicijom-kompanije-Zilker-povecava-svoj-tim-na-400-

zaposlenih.html 

2) https://seebiz.eu/tvrtke/ernst-young-akvizicijom-zilkera-jaca-pozicije-u-srbiji-bih-i-crnoj-gori/244341 

3) https://biznis.rs/vesti/region/novom-akvizicijom-do-400-zaposlenih-ernst-young-jaca-svoje-prisustvo-u-srbiji-

bih-i-cg/ 

4) https://www.tanjugbiz.rs/vest/31533/EY-Srbija-akvizicijom-povecava-svoj-tim-na-400-zaposlenih 

5) https://bif.rs/2020/11/uz-akviziciju-zilker-technogy-kompanija-ey-povecava-svoj-tim-na-400-zaposlenih/ 

6) https://www.bizlife.rs/akvizicijom-zilker-technology-ey-tim-u-srbiji-bosni-i-hercegovini-i-crnoj-gori-raste-na-

400-zaposlenih/ 

7) https://www.svijetosiguranja.eu/ey-srbija-akvizicijom-kompanije-zilker-povecava-svoj-tim-na-400-zaposlenih/ 

8) https://www.blic.rs/biznis/ey-srbija-akvizicijom-kompanije-zilker-povecava-svoj-tim-na-400-

zaposlenih/43q6sss 

9) https://www.b92.net/biz/pr/pr.php?nav_category=1244&yyyy=2020&mm=11&dd=02&nav_id=1756837 

10) https://www.ekapija.com/news/3057314/tim-kompanije-ey-raste-akvizicijom-technology-consulting-

kompanije-zilker. 
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тржишту.
2
 Указано је и на то да је овo je првa вeћa инвeстициja кoмпaниje EY у Србиjи, 

реализована у циљу задовољавања потреба клијената и тржишта, са идејом да тимови 

Zilker и EY пoнудe тржишту jeдинствeну спoсoбнoст интeгрисaњa пoслoвних тeхнoлoгиja 

у цeлину, a свe у циљу пoбoљшaњa искуствa крajњих кoрисникa и учвршћивaњa 

идeнтитeтa брeндa. 

Увидом у саопштење за јавност које је друштво „Ernst & Young“ објавило 18. 

новембра 2020. године, на својој интернет страници,
3
 потврђено је да се „Zilker Technology 

придружиo кoмпaниjи EY у СAД, Србиjи и Индиjи“, као и да је предметна трансакција 

резултат преузимања привредног друштва „Zilker Technology“ LLC, која се налази у 

Сједињеним Америчким Државама, са седиштем на адреси 200 E 6th Street, Suite 200, 

Austin, Texas 78701, матични број 5560655, од стране друштва „Ernst & Young“. Друштво 

„Zilker Technology“ LLC је једини власник друштва „Zilker Technology“ доо, а друштво 

„Ernst & Young“ у Србији има зависно друштво – „ERNST & YOUNG“ DOO, 

Анифашистичке борбе 13А, Београд-Нови Београд, матични број 17155270. 

Сходно наведеном, може се основано претпоставити да је дошло до промене 

вршиоца контроле над друштвом „Zilker Technology“, односно да предметна трансакција 

представља концентрацију која је спроведена без одобрења Комисије, а која је настала 

стицањем посредне појединачне контроле од стране друштва „Ernst & Young“ над 

друштвом „Zilker Technology“, у смислу члана 17. став 1 тачка 2) Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон). 

Комисија ће у поступку испитати о ком облику контроле се заиста ради, односно да ли је у 

питању посредна или непосредна контрола од стране друштва „Ernst & Young“ над 

друштвом „Zilker Technology“. 

На основу јавно доступних података о укупним приходима које су учесници у 

концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2019. 

години, односно обрачунској години која претходи години стицања контроле, односно 

спровођења концентрације (2019. година), Комисија је основано претпоставила да су 

учесници у концентрацији остварили приходе предвиђене чланом 61. Закона, због чега су 

имали обавезу да пријаве концентрацију. Утврђено је да је група привредних друштава 

„Ernst & Young“ у свету у обрачунској 2019. години (која се завршава на дан 30. јун 2019), 

односно 2020. години (која се завршава на дан 30. јун 2020), остварила укупан приход од 

око 29 милијарди евра (36,4 милијарде долара), односно око 30 милијарди евра (37,2 

милијарде долара), респективно. Такође је утврђено да је друштво „ERNST & YOUNG“ 

DOO, у обрачунској 2019. години (за период од 1. јула 2018. године до 30. јуна 2019. 

године), остварило у Републици Србији консолидован приход од око 11,4 милиона евра. 

Комисија је провером утврдила да јој наведена концентрација, до дана доношења 

овог закључка, није пријављена ради испитивања у складу са Законом. 

У предметном поступку, Комисија ће спровести све потребне радње, утврдити 

чињенично стање и испитати да ли је у конкретном случају поступљено супротно 

одредбама члана 61. и 63. Закона, као и дозвољеност ове концентрације у складу са 

чланом 19. Закона, којим је прописано да су концентрације учесника на тржишту 

дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, нарушиле или спречиле конкуренцију на 

                                                 
2
 Вест од 15. новембра 2020. године је објављена на сајту https://www.ekapija.com/news/3070206/akvizicijom-

zilker-technology-tim-kompanije-ey-bogatiji-za-60-it-strucnjaka-u (последњи приступ 19. фебруар 2021. године). 
3
 Вид. https://www.ey.com/en_us/news/2020/11/ey-continues-investments-in-digital-capabilities-through-

acquisition-of-zilker-technology, последњи приступ 19. фебруар 2021. године. 
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тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или 

спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја. Комисија ће у 

поступку предузети све потребне доказне радње у циљу правилног утврђивања 

чињеничног стања у складу са Законом, укључујући и битне чињенице, доказе и остале 

елементе на којима ће засновати своју одлуку у погледу евентуалног одређивања мере 

заштите конкуренције, односно друге мере у складу са Законом. 

У складу са чланом 68. став 1. тачка 4. Закона, учеснику на тржишту одређује се 

мера заштите конкуренције, у облику обавезе плаћања новчаног износа у висини највише 

10% од укупног годишњег прихода, оствареног на територији Републике Србије и 

обрачунатог у складу са чланом 7. Закона, ако спроведе концентрацију супротно обавези 

прекида у смислу члана 64. Закона, односно за коју није издато одобрење за спровођење 

концентрације у смислу члана 65. Закона. У складу са чланом 67. Закона, ако Комисија 

утврди да је спроведена концентрација за коју није издато одобрење, може донети решење 

којим ће учесницима у концентрацији изрећи мере потребне за успостављање или очување 

конкуренције на релевантном тржишту (мере деконцентрације) и то наложити учесницима 

да изврше поделу привредног друштва, отуђе акције или уделе, раскину уговор или 

изврше друге радње у циљу успостављања стања пре спровођења концентрације. 

Одредбом члана 35. Закона прописано је да Комисија покреће поступак испитивања 

повреде конкуренције по службеној дужности, када на основу достављених иницијатива, 

информација и других расположивих података, основано претпостави постојање повреде 

конкуренције, као и у случају испитивања концентрације у смислу члана 62. Закона. 

Члан 62. став 1. Закона предвиђа да Комисија може, по сазнању за спроведену 

концентрацију, спровести испитивање концентрације ако утврди да заједнички тржишни 

удео учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије износи најмање 40%, 

односно ако основано претпостави да концентрација не испуњава услове дозвољености из 

члана 19. Закона, као и у случају друге концентрације која није одобрена у складу са 

Законом. 

Члан 39. став 4. Закона предвиђа да, у поступку против учесника на тржишту који се 

сматрају повезаним учесницима на тржишту у складу са чланом 5. овог закона, достава 

једном учеснику на тржишту сматра се доставом свим повезаним учесницима на тржишту. 

Достављање овог закључка ће се извршити друштву „ERNST & YOUNG“ DOO, 

Анифашистичке борбе 13А, Београд-Нови Београд, матични број 17155270, зависном 

друштву друштва „Ernst & Young“, чији је власник Ernst & Young CEA (South) Services 

Limited, са седиштем на адреси Stasinou 6, Jean Nouvel Tower, Nikozija, Кипар, матични 

број HE 74185. 

На основу члана 35. став 1. и члана 62. став 1. Закона одлучено је као у ставу I 

диспозитива овог закључка. 

На основу члана 69. став (2) Закона о општем управном поступку („Службени 

гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), а у вези чл. 34. Закона, 

одлучено је као у ставу II диспозитива овог закључка.  

На основу члана 35. став 2. Закона одлучено је као у ставу III диспозитива овог 

закључка.  

На основу члана 40. став 1. Закона одлучено је као у ставу IV диспозитива овог 

закључка. 
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Упутство о правном средству:  
 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, али се исти може оспоравати у 

управном спору покренутом тужбом Управном суду против коначне одлуке Комисије у 

овој управној ствари.  

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Небојша Перић, с. р. 

 

 

 


