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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 6/0-02-470/2020-1, коју су 18. јуна 2020. године поднела
привредна друштва KOEFIK DOO, са седиштем на адреси Јужни булевар 10, Београд и
TRIMTAB CONSULTING DOO, са седиштем на адреси Гаврила Принципа 43, Београд,
преко пуномоћника адвоката Реље Здравковића, из Адвокатског ортачког друштва
Здравковић & партнери, Булевар краља Александра 43/1, Београд, дана 24.07. 2020.
године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје заједничким улагањем од стране привредних друштава KOEFIK DOO, са
седиштем на адреси Јужни булевар 10, Београд, матични број 20246847 и TRIMTAB
CONSULTING DOO, са седиштем на адреси Гаврила Принципа 43, Београд, матични
број 20784601, у циљу оснивања заједничког друштва FinCredible DOO, са седиштем
на адреси Милутина Миланковића 7в, Београд – Нови Београд, матични број 21590932,
које ће пословати на дугорочној основи и имати све функције независног учесника на
тржишту.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, привредна друштва KOEFIK DOO и
TRIMTAB CONSULTING DOO дана 19. јуна 2020. године уплатили XXX динара на
рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља динарску противвредност
прописаног износа за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном
поступку према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

Образложење
Привредна друштва KOEFIK DOO, са седиштем на адреси Јужни булевар 10, Београд,
матични број 20246847 и TRIMTAB CONSULTING, са седиштем на адреси Гаврила
Принципа 43, Београд, матични број 20784601 (даље у тексту: подносиоци пријаве,
Koefik, Trimtab), поднела су Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту:
Комисија), дана 18. јуна 2020. године, преко пуномоћника адвоката Реље Здравковића,
из Адвокатског ортачког друштва Здравковић & партнери, Булевар краља Александра

43/1, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-470/2020-1. Допуне пријаве поднете
су дана 25. јуна и 16. јула 2020 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), 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
Привредно друштво Koefik је друштво са ограниченом одговорношћу, чији је једини
члан и власник 100% удела физичко лице Ненад Ковач. Регистровано је за
неспецијализовану трговину на велико, али се, према достављеној изјави директора
овог друштва, Koefik искључиво бави управљањем зависним друштвима.
Поред власништва над Koefik-ом, Ненад Ковач има контролу и над друштвима
105PAOPET doo Beograd и Индустрија Логистика доо Београд.
Koefik има директну или индиректну контролу над 28 регистрованих привредних
друштава у Републици Србији која превасходно послују у следећим областима:
малопродаја и велепродаја потрошачке електронике, велепродаја и малопродаја робе
широке потрошње, енергетска и телекомуникациона инфраструктура, информационокомуникационе технологије, кабловске телекомуникације, системи техничке заштите и
управљање ризицима, људски капитал, производња електричне енергије,
консултантске услуге, изнајмљивање и управљање некретнинама и осигурање (даље у
тексту, заједно са друштвом Koefik – Koefik група). Списак зависних друштава Koefik
групе налази се у списима предмета.
Привредно друштво Trimtab је друштво са ограниченом одговорношћу које има три
члана – сва три физичка лица : 1) Душан Марјановић, власник 30% удела; 2) Јелена
Петровски, власник 36% удела; 3) Марко Тутуновић, власник 34% удела.
Trimtab је регистрован као друштво за консултантску делатност у вези са пословањем и
осталим управљањем. Активности Trimtab-а се могу сврстати у три главне категорије:
1) менаџмент и пословно саветовање; 2) саветовање у вези са имплементацијом и
применом; 3) образовање и обука корисника.
Trimtab има контролу (директну или индиректну) над следећим регистрованим
привредним друштвима у Србији: 1) TRIMTAB SOLUTIONS DOO, са седиштем на
Новом Београду, Гаврила Принципа 43, матични број 20779993, шифра делатности
6202 (консултантска делатност у области информационе технологије); TRI KORNE
MEDIA DOO, са седиштем на Новом Београду, Гаврила Принципа 43, матични број
21461539, шифра делатности 5911 (производња кинематографских дела, аудиовизуелних производа и телевизијских програма).
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Предмет пријављене концентрације је оснивање новог друштва FinCredible DOO (даље
у тексту: FinCredible или циљно друштво), са седиштем на адреси Милутина
Миланковића 7в, Београд – Нови Београд, матични број 21590932, шифра делатности
7022 (консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем), од
стране подносилаца пријаве, које ће пословати на дугорочној основи и имати све
функције независног учесника на тржишту.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о
оснивању привредног друштва FinCredible DOO BEOGRAD, закључен дана 19. јуна
2020. године у Београду, [...].
Уговором о оснивању циљног друштва предвиђено је да [...].
Комисији је достављен и Споразум о заједничком улагању која су подносиоци пријаве
потписали 15. јуна 2020. године, [...].
Услови за подношење пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 3) 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 поднета у складу са чланом 63. став 1. тачка 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.
Као релевантно тржиште производа, за потребе оцене ове концентрације, имајући у
виду намеравану делатност циљног друштва, као и стварну делатност подносилаца
пријаве, одређено је тржиште ИТ услуга, што је у складу са предлогом подносилаца
пријаве.
Комисија је у Извештају о анализи услова конкуренције на тржишту софтвера и
рачунарске опреме у Републици Србији у периоду 2014–2016. година, из децембра
2017. године, информационо-комуникационе технологије (даље у тексту: ИКТ)
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означила као заједнички израз за изучавање средстава, поступака и метода за
управљање, чување, обраду, пренос и презентацију података и информација. ИКТ
обухватају технологије као што су стони и преносни рачунари, софтвери, периферни
уређаји и уређаји за повезивање на интернет, а који су намењени за обраду
информација и комуникација.
У складу са претходном праксом Комисије, приликом даље 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.
Према наводима подносилаца пријаве, циљно друштво планира да пружа следеће
услуге корисницима: 1) одржавање софтвера и подршка, 2) саветодавне услуге, 3)
екстерно ангажовање пружања ИТ услуга, 4) екстерно ангажовање за пословне
процесе.
Комисија сматра да везано за предметну концентрацију, односно за оцену њених
ефеката није потребна ова додатна сегментација тржишта ИТ услуга, обзиром на то да
се ради о сродним и међусобно повезаним услугама које, према досадашњој пракси
Комисије, пружају готово сва привредна друштва која су активна на тржишту ИТ
услуга.
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.
Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија
је, на основу доступних података и података које су јој доставили подносиоци пријаве,
оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, због
незнатних преклапања у пословању подносилаца пријаве на релевантном тржишту у
Србији.
Оцена ефеката пријављене концентрације на конкуренцију рађена је основу јавно
доступних статистичких података о кретањима на релевантном тржишту, као и на бази
података о пословним активностима на релевантном тржишту за 2019. годину које су
доставили подносиоци пријаве.
Према подацима асоцијације домаћих компанија из сектора информационих
технологија Vojvodina ICT Cluster, из јавно доступне публикације „ICT in Serbia - At a
Glance, 2020“, у 2019. години, агрегатна величина тржишта IT је била око 578 милиона
евра, односно око 69 милијарди динара, а величина тржишта ИТ услуга око 42,1% те
вредности, односно око 243,3 милиона евра, што износи око 29 милијарди динара.
Подносиоци пријаве активни су на релеватном тржишту са по једном фирмом. Koefik
је, на релевантном тржишту ИТ услуга активан преко зависног друштва Enetel
Solutions. Trimtab је, такође, активан на релевантном тржишту. Треба напоменути да је
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Комисија дана 07. јула 2020. одобрила у скраћеном поступку концентрацију број 6/002-461/2020-5, којом је Enetel Solutions стекао појединачну контролу над привредним
друштвом „TEODESK“ доо, са седиштем на адреси Вељка Дугошевића 54, Београд,
матични број 21257320, куповином 60% удела. Циљно друштво „TEODESK“ над којим
је Enetel Solutions стекао појединачну контролу активно је на тржишту ИТ услуга и у
претходној години остварило је на овом тржишту приход од око [...] евра, односно има
тржишни удео на релевантном тржишту од око /0-5/%.
У 2019. години Enetel Solutions је, на тржишту ИТ услуга остварио приход од око [...]
евра, односно око [...] динара. Према процени подносилаца пријаве, у 2019. години
Enetel Solutions је имао тржишно учешће на релевантном тржишту Републике Србије
од /0-5/%.
Trimtab је, у истом периоду, на релевантном тржишту остварио приход од око [...]
евра, односно око [...] динара и имао тржишно учешће од /0-5/%.
Према подацима из јавно доступне публикације „ICT in Serbia - At a Glance, 2020“, у
2019. години, највећи конкурентни на утврђеном релевантом тржишту су били SAGA
doo, Informatika ad Beograd, Enterprise Services doo Beograd и АTOS IT Solutions.
Процена подносилаца пријаве је да тржишни удео увозника на овом релевантном
тржишту износи мање од /0-5/%.
Имајући у виду да је у питању оснивање новог друштва, које ће пословати као
независан учесник на тржишту, и да утврђено релевантно тржиште карактерише
константан раст изражен у оствареним приходима учесника на овом тржишту,
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.
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