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Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-684/2019-6
Датум: 14. август 2019. године

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 6/0-02-684/2019-1, коју је 1. августа 2019.
године поднело привредно друштво „Enetel Solutions“ доо, са седиштем на адреси
Јужни булевар 10, Београд, преко пуномоћника адвоката Милана Новакова, из
адвокатске канцеларије „SOG/ Samardžić, Oreški & Grbović“, Капетан Мишина 15,
Београд, дана 14. августа 2019. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва „Enetel
Solutions“ доо, са седиштем на адреси Јужни булевар 10, Београд, матични број
20667133, над привредним друштвом „B 4 B“ DOO, са седиштем на адреси Булевар
Зорана Ђинђића 73, Београд, матични број 08710210, куповином 90% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „Enetel Solutions“ дана 5.
августа 2019. године уплатило XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што
одговара прописаном износу таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у
скраћеном поступку.

Образложење
Привредно друштво „Enetel Solutions“ доо, са седиштем на адреси Јужни булевар
10, Београд, матични број 20667133 (даље у тексту: подносилац пријаве), поднео је
Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 1. августа 2019. године,
преко пуномоћника адвоката Милана Новакова, из адвокатске канцеларије „SOG/
Samardžić, Oreški & Grbović“, Капетан Мишина 15, Београд, пријаву концентрације
број 6/0-02-684/2019-1. Допуна пријаве је поднета 8. августа 2019. 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
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 „Enetel Solutions“ 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 дванаест друштава која превасходно
послују у следећим областима: потрошачка електроника, енергетска инфраструктура,
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. У оквиру групе Roaming, послују
друштва Roaming Solutions, Roaming Networks, Roaming Electronics и Talon Consalting,
са својим зависним друштвима.
Подносилац пријаве је привредно друштво основано 2010. године, као друштво
чија је претежна делатност рачунарско програмирање. Стварна делатност подносиоца
односи се на развој и одржавање софтвера, имплементацију (развој и интеграцију)
система. Поред наведених активности, подносилац пружа и саветодавне односно
консултантске услуге у области IT пословања, врши дигитализацију пословних
процеса и едукацију корисника. Подносилац пријаве има једно зависно друштво у
Републици Србији – друштво Zero Gravity DOO, са седиштем на адреси Јужни булевар
12, Београд, матични број 21120448, које се бави рачунарским програмирањем.
Подносилац пријаве има неколико развијених сопствених софтверских решења,
попут веб апликације Geotelemark и веб алатке Impoqo, Mobile Workforce Management
апликације и Customer Information System софтвера. Impoqo представља предиктивни
алат за web shop платформу, док Geotelemark представља интегрисано решење за
пословну подршку које омогућава корисницима из различитих сектора да приступе
релевантним геореферентним подацима и генеришу извештаје. Mobile Workforce
Management решење омогућава оптимизацију рада на терену помоћу аналитичког и
геореференцираног погледа на пројекте и запослене, док Customer Information System
служи за аудиовизуелно обавештавање корисника.
Пред Комисијом је у току поступак који се води по службеној дужности ради
испитивања дозвољености концентрације која настаје стицањем појединачне контроле
од стране привредног друштва „Roaming Electronics“ над привредним друштвима
„WINWIN SHOP“, „Emmi House“ и „WINWIN RETAIL“.
Спровођењем ове концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над
привредним друштвом „B 4 B“ DOO, са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића
73, Београд, матични број 08710210 (даље у тексту: циљно друштво). Циљно друштво
је основано 2000. године, као друштво чија је претежна делатност консултантске
активности у вези са пословањем и осталим управљањем.
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Циљно друштво је овлашћени партнер компаније SAP AG из Немачке, које се
бави производњом софтвера за управљање ресурсима предузећа – познатијег као ERP
софтвер. Компанија SAP послује у области пословних апликација, аналитичког
софтвера и дигиталне трговине. Њена основна делатност је продаја лиценци за
софтверске производе, решења, стандардизованих и premium услуга подршке,
пословних cloud услуга, консалтинга, уговора о развоју софтвера, обуке и других
услуга. Она своје производе и услуге првенствено пласира путем мреже локалних
компанија у целом свету, са којима има уговорену дистрибуцију SAP производа
корисницима на локалном тржишту, при чему је циљно друштво управо једна од тих
компанија.
Стварна и једина делатност циљног друштва се односи на SAP пословање, које
претежно чини продаја SAP софтвера крајњим корисницима, имплементација SAP
софтвера код клијента и едукација клијента, као и подршка односно одржавање у
оперативном раду SAP софтвера након извршене имплементације. Ово пословање
циљног друштва, омогућено партнерством са компанијом SAP, основна је и једина
његова активност и оно се не бави другим пословањем који нема везе са SAP
софтверима. Циљно друштво нема зависних друштава у Републици Србији. Једини
власник циљног друштва је Мирослав Гужвица.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Правни основ за концентрацију је Уговор о купопродаји капитала, закључен 18.
јула 2019. године између подносиоца пријаве, као купца, и физичког лица Мирослава
Гужвице, као продавца. Овим уговором је предвиђено да подносилац пријаве стекне
90% удела у циљном друштву 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
концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је
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, одређена су два релевантна
тржишта производа:
− тржиште IT услуга, и
− тржиште IT софтвера.
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 виду преклапања у пословању циљног
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друштва и подносиоца пријаве, Комисија је ефекте концентрације анализирала на
тржишту ИТ услуга и IT софтвера, 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.
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 занемарљива преклапања у пословању учесника у концентрацији на
релевантним тржиштима.
На тржишту IT услуга, подносилац пријаве је активан у изради, одржавању и
подршци, односно развоју и интеграцији, консалтингу и едукацији корисника у вези са
сопственим софтверским решењима, док циљно друшто, као SAP партнер, обавља
скоро све изнад описане IT услуге, само искључиво у вези са SAP софтвером. Удео
подносиоца пријаве на овом тржишту је 4,65%, а циљног друштва 0,49%.
На тржишту IT софтвера, подносилац пријаве је активан као дистрибутер
сопствених софтверских решења попут Impoqo, Geotelemark, Mobile Workforce
Management (MWM) и Customer Information System (CIS), са тржишним уделом од
4,21%, а циљно друштво као дистрибутер софтверских решења компаније SAP, са
уделом од 0,11%.
Као најважнији конкуренти, на оба релевантна тржишта, наводе се друштва
SAGA, Informatika, Enterprise Services и Atos IT Solutions, која заједно имају око 41%
удела на овим тржиштима.
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
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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 пријема 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
Др Милоје Обрадовић
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