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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 6/0-02-819/2021-1, коју су дана 27. децембра 2021. године 

поднела привредна друштва TPG Asia GenPar VII, L.P. са регистрованим канцеларијама 

на адреси PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Кajмaнскa oстрвa, и 

Quinag Bidco Ltd, сa регистрованим канцеларијама на адреси C/O SGG Fund Services 

(Mauritius) Ltd, 33, Edith Cavell Street, Port-Louis, Maурициjус, преко пуномоћника 

адвоката Јелене Обрадовић, из адвокатске канцеларије Karanović&Partners из Београда, 

Ресавска 23, дана 28. јануара 2022. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје успостављањем заједничке контроле од стране привредних друштава TPG Asia 

GenPar VII, L.P. са регистрованим канцеларијама на адреси PO Box 309, Ugland House, 

Grand Cayman, KY1-1104, Кajмaнскa oстрвa, регистарски број 88293 и Quinag Bidco 

Ltd, сa регистрованим канцеларијама на адреси C/O SGG Fund Services (Mauritius) Ltd, 

33, Edith Cavell Street, Port-Louis, Maурициjус, регистарски број 152315, над 

привредним друштвoм Fractal Analytics Private Limited, сa регистрованим 

канцеларијама на адреси Level 7, Commerz II, International Business Park, Oberoi Garden 

City, Western Express Higway, Goregaon (E), Mumbai 400063, Индија, регистарски број 

125369, куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, дана 12. јануара 2022. године, уплатили 

износ од ххх на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

Образложење 

 

Привредна друштва TPG Asia GenPar VII, L.P. са регистрованим канцеларијама на 

адреси PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Кajмaнскa oстрвa, 

регистарски број 88293 (даље у тексту: TPG Asia) и Quinag Bidco Ltd, сa регистрованим 

канцеларијама на адреси C/O SGG Fund Services (Mauritius) Ltd, 33, Edith Cavell Street, 
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Објављени текст не садржи заштићене податке или 

изостављене податке. Заштићени подаци приказани 

су ознаком [...] или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите, а изостављени 

подаци ознаком ХХХ. 
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Port-Louis, Maурициjус, регистарски број 152315 (даље у тексту: Quinag Bidco, а 

заједно означени као подносиоци пријаве), поднели су дана 27. децембра 2021. године, 

преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-819/2021-

1, као и допуну пријаве дана 29. децембра 2021. године (даље у тексту: пријава). 

Подносиоци пријаве су предложили 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, подносиоци пријаве су поднели 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, TPG Asia је део приватне инвестиционе компаније TPG која 

управља фондовима који инвестирају у разне компаније путем аквизиција и 

корпоративног реструктурирања, и налази се у Сан Франциску, САД. TPG Asia чини 

део TPG Asia платформе, чији је фокус на азијске инвестиције. 

 

TPG не контролише ни једну портфолио компанију која је регистрована, или има 

имовину или локално присуство у Србији. Портфолио компаније које су под 

контролом TPG, и које су у претходној години оствариле приход у Србији су: [...]. 

 

Подносилац пријаве, Quinag Bidco је холдинг компанија која је у потпуном власништву 

инвестиционих фондова које саветује друштво Apax Partners LLP, са седиштем на 

адреси 33 Jermyn Street, Лондон, SW1Y 6DN, Уједињено Краљевство Велике Британије 

и Северне Ирске (даље у тексту: АР, односно АР Фондови) 

 

У Републици Србији, зависна друштва портфолио компанија АР Фондова су: 

1. Takko Fashion Serbia d.o.o. Beograd, активан у малопродаји модне одеће и 

модних детаља, са седиштем на адреси Владимира Поповића 6 Београд, и 

матичним бројем 20703717.  

2. Предузеће за промет и дистрибуцију санитарних система TOI TOI d.o.o. 

Beograd, активан у пружању мобилних санитарних решења, са седиштем на 

адреси Булевар Краља Александра 177 Београд, и матичним бројем 17404652. 

 

Спровођењем концентрације, подносиоци пријаве ће стећи контролу над привредним 

друштвoм Fractal Analytics Private Limited, сa регистрованим канцеларијама на адреси 

Level 7, Commerz II, International Business Park, Oberoi Garden City, Western Express 

Higway, Goregaon (E), Mumbai 400063, Индија, регистарски број 125369 (у даљем 

тексту: Fractal или циљно друштво). Циљно друштво је консултантска фирма која 

пружа IT услуге, фокусирана на услуге у вези са подацима и аналитиком, са мало 

активности у ЕУ, а већим активностима у САД.  Fractal  је тренутно под појединачном 



3 

 

контролом АР-а. 

 

Према наводима у пријави, у Србији, циљно друштво нема регистрована зависна 

друштва, не остварује било какав приход и нема имовину. 

 

Опис трансакције и акт о концентрације 

 

Као правни основ концентрације, Комисији су достављени Уговор о упису, Уговор о 

купопродаји и Уговор акционара, сви закључени 12. децембра 2021. године. Овим 

уговорима, подносиоци ће стећи заједничку контролу над циљним друштвом, и као 

резултат тога TPG Asia и АР Фондови ће постати највећи акционари у укупном 

капиталу циљног друштва, са уделима од [...], респективно. На основу ових удела, 

подносиоци пријаве ће имати контролна права у вези са стратешким питањима, као 

што су избор вишег руководства и годишњег буџета. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

 Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3) 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 у концентрацији. Из 

података о укупним годишњим приходима учесника у концентрацији оствареним на 

светском тржишту и на тржишту Републике Србије који су достављени Комисији, 

проистиче да су ови приходи виши од износа остварених укупних годишњих прихода 

из члана 61. став 1. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне 

концентрације. Пријава је поднета у складу са одредбама 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.  

 

Подносиоци пријаве сматрају да за потребе оцене ефеката предметне концентрације, а 

узимајући у обзир првенствено пословне активности циљног друштва, релевантно 

тржиште производа треба дефинисати као тржиште пружања IT услуга. Fractal, како је 

то већ споменуто, пружа консалтинг услуге у вези са IT услугама, и у мањем обиму 

услуге имплементације и софтверске производе који се користе у здравству, 

технологији и финансијским услугама. С обзиром на то да циљно друштво нема 

никакве активности и не остварује приходе у Србији, да портфолио компаније које су 

под контролом TPG-а и АР фондова, нису активне и не остварују приходе на било ком 

IT тржишту у Србији, даље сегментирање тржишта није неопходно, а имајући у виду и 

то да концентрација свакако неће нарушити конкуренцију. Дефиницију оваквог 

релевантног тржишта од стране подносилаца, Комисија је прихватила, па је релевантно 

тржиште производа, у конкретном случају, одређено као тржиште пружања IT услуга. 
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Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези 

члана 2. Закона, прихвативши на тај начин предлог подносилаца пријаве. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да циљно 

друштво није присутно на дефинисаном релевантном тржишту и да портфолио 

компаније које су под контролом TPG-а и АР фондова, односно подносилаца пријаве, 

нису активне и не остварују приходе на било ком IT тржишту у Србији.  

 

Узимајући у обзир претходно наведено, Комисија је закључила да предметна 

концентрација неће довести до хоризонталних преклапања нити до нарушавања 

конкуренције на релевантном тржишту. Сходно томе, Комисија је закључила 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 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. 

 


