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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“, бр. 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 6/0-02-605/2022-1, коју су 23. августа 2022. 

године поднела привредна друштва Saudi Arabian Development Co Ltd, са седиштем на 

адреси PO Box 7648, Ријад 11472, Краљевина Саудијске Арабије, преко пуномоћника 

Јелене Обрадовић адвоката у сарадњи са ортачким адвокатским друштвом Karanovic & 

Partners, Ресавска 23, Београд, и Honeywell International Inc. са седиштем на адреси 855 

S. Mint Street, Шарлот, Нова Северна Каролина 28202, Сједињене Америчке Државе, 

преко пуномоћника Младена Вујића, адвоката у сарадњи са ортачким адвокатским 

друштвом Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана 17. октобра 2022. године, 

доноси следеће 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје настаје заједничким улагањем од стране привредних друштава Saudi 

Arabian Development Co Ltd, са седиштем на адреси PO Box 7648, Ријад 11472, 

Краљевина Саудијске Арабије, регистарски број 2052002216, и Honeywell International 

Inc. са седиштем на адреси 855 S. Mint Street, Шарлот, Нова Северна Каролина 28202, 

Сједињене Америчке Државе, регистарски број 2061772, у циљу стварања новог 

учесника на тржишту који послује на дугорочној основи и има све функције 

независног учесника на тржишту, оснивањем привредног друштва које ће се бавити 

развојем, имплементацијом, комерцијализацијом и управљањем интегрисаним 

системом управљања производним процесима (Plant Digital платформом) и пружањем 

повезаних услуга првенствено друштвима у региону Савета за заливску сарадњу 

арапских држава и Ираку. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 14. октобра 2022. године, 

уплатио износ XXX евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља 

прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку.  

Образложење 

 

Привредна друштва Saudi Arabian Development Co Ltd, са седиштем на адреси 

PO Box 7648, Ријад 11472, Краљевина Саудијске Арабије, регистарски број 

2052002216, и Honeywell International Inc. са седиштем на адреси 855 S. Mint Street, 

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. 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-605/2022-6  

Датум: 17. октобар 2022. године 
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Шарлот, Нова Северна Каролина 28202, Сједињене Америчке Државе, регистарски 

број 2061772 (у даљем тексту: подносиоци пријаве), поднела су 23. августа 2022. 

године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) пријаву 

концентрације број 6/0-02-605/2022-1 (у даљем тексту: пријава). Пријава, као и допуне 

пријаве од 7. и 9. септембра 2022. године поднете су преко пуномоћника Јелене 

Обрадовић и Младена Вујића, адвоката у сарадњи са ортачким адвокатским друштвом 

Karanovic & Partners, Ресавска 23 Београд.  

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих 

чињеница које проистичу из садржаја пријаве, Комисија је утврдила да је пријава 

потпуна, поднета Комисији у скраћеном облику, у складу са Законом о заштити 

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

чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“, број 05/16), као и да су испуњени услови за поступање и одлучивање 

Комисије по пријави у скраћеном поступку.  

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 садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом 

захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве Saudi Arabian Development је зависно друштво у 

искључивом власништву друштва Saudi Aramcо, акционарског друштва у Саудијској 

Арабији основаног краљевским декретом, које се првенствено бави испитивањем, 

истраживањем, бушењем и вађењем угљоводоничних супстанци, као и прерадом, 

производњом и маркетингом ових супстанци. 

У Србији, Saudi Aramcо нема регистрованих зависних друштава, а остварује 

приходе у Србији превасходно од маркетинга и продаје угљоводоника и деривата, тј. 

првенствено полиетилена, полипропилена и етилен гликола. 

Подносилац пријаве Honeywell International Inc је јавно листиран 

мултинационални конгломерат који послује првенствено у четири области пословања: 

- Авио индустрија – Пословање за авио индустрију обухвата продају производа, 

софтвера и услуга за авионе, што делове за авионе, као и услуге поправке, ремонта и 

одржавања; 

 - Honeywell грађевинске технологије – ово пословање је глобални добављач 

производа, решења и технологија које омогућавају власницима зграда и 

станарима/корисницима да осигурају сигурност, енергетску ефикасност, одрживост и 

продуктивност просторија; 

- Перформансни материјал и технологије – ово пословање развија и производи 

висококвалитетне перфомансне хемикалије и материјале, производне технологије и 

решења за аутоматизацију; 

- Пословање за Решења за безбедност и продуктивност је глобални добављач 

производа и софтвера који побољшавају продуктивност, безбедност на радном месту и 

перфомансе средстава купцима широм света. 

Осим тога, преко Honeywell повезаног пословања, Honeywell нуди мешавину 

софтверских производа и напредних услуга за своја четири пословања која помажу 

компанијама да користе оперативне податке за подстицање увида који побољшавају 

процесе, продуктивност и оснажују раднике. 
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Пословне активности овог друштва у Србији су исте као и његове глобалне 

активности, при чему у Србији, постоји његово зависно друштво Honeywell доо, 

предузеће за инжењеринг и консалтинг, Београд, на адреси Зрмањска 27, матични број 

20092491 и регистрованом делатношћу: консултантске активности у вези са 

пословањем и осталим управљањем. 

Спровођењем концентрације, подносиоци пријаве оснивају привредно друштво у 

Саудијској Арабији које ће се бавити развојем, имплементацијом, комерцијализацијом 

и управљањем интегрисаним системом управљања производним процесима (Plant 

Digital платформом) и пружањем повезаних услуга првенствено друштвима у региону 

Савета за заливску сарадњу арапских држава и Ираку (даље у тексту: друштво 

заједничког улагања или циљно друштво). Према наводима у пријави, тренутно не 

постоје планови да циљно друштво послује у Србији.  

Plant Digital платформа, позната и као интегрисани систем за управљање 

процесима производње (енг. Integrated Manufacturing Operations Management System, 

iMOMS), интегрише Plant Digital платформу (софтверско решење) и Plant Digital 

услуге (повезане услуге), како се наводи у пријави.  

 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација тиче се заједничког оснивања привредног друштва од 

стране подносилаца пријаве, односно новог учесника на тржишту које ће пословати на 

дугорочној основи и имати све функције независног учесника на тржишту, након чега 

ће ова оба подносиоца пријаве имати по 50% удела у предложеном друштву 

заједничког улагања, у складу са Уговором чланова друштва од 8. августа 2022. 

године, који је достављен као акт о концентрацији.  

У складу са овим уговором, подносиоци пријаве ће вршити заједничку контролу 

над циљним друштвом. 

  

 Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

 На основу анализе достављених података, Комисија је утврдила да у 

предметном случају настаје концентрација у смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона. 

Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у 

концентрацији оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије, 

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

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

концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

  

 

Релевантно тржиште 

 

 Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 

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. 
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 Подносилац пријаве је предложио да за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације релевантно тржиште остане отворено, с обзиром на то да ниједан од 

учесника нема активности у Србији које су релевантне за предложену трансакцију, а 

циљно друштво, односно друштво заједничког улагања није присутно, и не постоје 

планови по којима би друштво заједничког улагања било присутно у Србији. 

Ипак ради потпуних информација, подносиоци су предложили дефиницију 

релевантног тржишта, имајући у виду планиране пословне активности предложеног 

друштва заједничког улагања, а то је тржиште снабдевања софтвером за индустријске 

потребе (EAS) и повезаним услугама.  

Комисија је прихватила предлог подносилаца прихватила и релевантно тржиште 

производа, за потребе ефеката предмтне концентрације, односно у конкретном случају, 

одредила као тржиште производње и велепродаје софтвера за индустријске потребе 

(EAS), укључујући пружање повезаних услуга. 

У пријави се наводи да је Европска комисија посматрала тржиште за 

снабдевање софтвером за индустријске примене као сегмент пословног софтвера, као и 

могућност додатног сегементриања овог тржишта. Комисија није додатно 

сегемнтирала дефинисано тржиште, имајући у виду да другачија одлука није од 

утицаја на оцену дозвољености концентрације. 

Што се тиче релевантног географског тржишта, подосиоци сматрају да се 

географски обим тржишта може дефинисати као широм Европе или света, што је став 

и ЕК која је разматрала то питање.  

Ипак, Комисија није прихватила такав предлог подносилаца у погледу 

релевантног географског тржишта, и дефинисала га је као територију Републике, у 

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

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 

подносиоци пријаве нису активни на релевантном тржишту, као и да не постоје 

планови по којима би циљно друштво било присутно у Србији, па самим тим ни 

трансакција неће имати негативних ефеката на конкуренцију на релевантном тржишту.  

Следствено томе, нема хоризонталних преклапања између активности учесника 

у Србији, због чега спровођење предметне концентрација неће утицати на промену 

тржишне структуре, нити ће водити ка спречавању, ограничавању или нарушавању 

конкуренције у Србији. 

Анализом предметних података, како је напред наведено, и применом 

критеријума из члана 19. Закона, Комисија је оценила да се у конкретном случају ради 

о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у првом ставу диспозитива 

решења. 

 Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. став 

5. Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије, 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.  
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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.  

 

 

 

 


