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Објављени текст не садржи заштићене податке или изостављене
податке.Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите,а изостављени подаци
ознаком ХХX

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 6/0-02-697/2020-1, коју је 4. новембра 2020.
године поднело привредно друштво Atos IT Solutions and Services GmbH, са седиштем
на адреси Siemensstrase 92, Беч, Аустрија преко пуномоћника адвоката из адвокатске
канцеларије „Карановић & Партнери“, Ресавска 23, Београд, дана 27. новембрa 2020.
године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Atos IT
Solutions and Services GmbH, са седиштем на адреси Siemensstrase 92, Беч, Аустрија,
регистарски број 357865, над привредним друштвом SEC Consult Unternehmensberatung
GmbH, са седиштем на адреси Коmarigasse 14/1, 2700 Wiener Neustadt, Аустрија
регистарски број 227896t, куповином удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Atos IT Solutions and
Services GmbH дана 5. новембра 2020. године, уплатио [...] евра на рачун Комисије за
заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Atos IT Solutions and Services GmbH, са седиштем на адреси
Siemensstrase 92 1210 Беч, Аустрија, регистарски број 357865 (даље у тексту: Atos или
подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту:
Комисија), 4. новембра 2020. године, преко пуномоћника адвоката, из адвокатске
канцеларије „Karanović & Nikolić“, Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број
6/0-02-697/2020-1.
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, број 6/0-02-697/2020-2, од 17. новембра 2020.
године (у даљем тексту: захтев), садржаних у пријави концентрације. Садржину
захтева представља спецификација података чија се заштита тражи, као и образложење
разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним
закључком о заштити података.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве припада групи друштава Атоs Група, која је глобални
добављач дигиталних услуга и глобални учесник у дигиталној трансформацији на
светском тржишту, има глобалну базу клијената, и пружа и друге услуге, као што су
услуге консалтинга и интеграције система, услуге управљања и екстернализације
пословних процеса, cloud услуге, решења за велике количине података и сајбер
безбедност, као и трансакционе услуге. IT решења Atos Групе се углавном примењују
у индустријским сегментима производње, малопродаје и транспорта, јавног сектора и
здравства, телекомуникација, медија и комуналних услуга, као и у сфери финансијских
услуга.
У Републици Србији, „Atos“ група послује преко зависног друштва – „Atos IT
Solutions and Services“ д.о.о., са седиштем на адреси Данила Лекића Шпанца 32,
Београд, матични број 20665394, чија је претежна делатност рачунарско програмирање.
Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу
над привредним друштвoм SEC Consult Unternehmensberatung GmbH, са седиштем на
адреси Коmarigasse 14/1, 2700 Wiener Neustadt, Аустрија регистарски број 227896t
(даље у тексту: SEC Consult или циљно друштво).
Циљно друштво је консултантска кућа која послује на тржишту сајбер
безбедности и безбедности апликација. Његов портфолио услуга укључује консалтинг
у области кибернетичке, тј. сајбер безбедности, тестирање пенетрације, услуге црвеног
тима и техничке процене, пружајући услуге великим купцима са посебним фокусом на
компаније из области финансија, комуналних услуга, технологије и јавног сектора.
SEC Consult нема зависна друштва у Србији, али је остварило маргинални
приход у Србији у 2019. години.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Правни основ за концентрацију јесте Уговор о купопродаји, закључен 21. октобра
2020. године, између учесника у концентрацији. Овим уговором је предвиђено да
подносилац стекне 100% удела у циљном друштву. Циљно друштво ће тада бити под
појединачном контролом Atos групе.

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 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). 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.
За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је уважила предлог
подносиоца пријаве, и као релевантно тржиште производа одредила тржиште пружања
ИT консултантских услуга у области сајбер безбедности.
Тржиште консултантских услуга у области сајбер безебедности укључује све
услуге које се односе на дизајн информационог и ИТ система безбедности, евалуацију
и препоруке како би се прибавио и осигурао прихватљиви ниво ризика за пословну
организацију конкретног клијента. Ово нарочито обухвата управљање процесима за
информациону безбедност, саветовање о безбедном развоју софтвера, тестирање
пенетрације, континуирано тестирање безбедности, техничку процену и обуке.
Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, што
је у складу са предлогом подносиоца пријаве.
5. Оцена ефеката концентрације
Комисија је ефекте концентрације анализирала на тржишту ИТ консултантских
услуга у области сајбер безбедности, и оценила да трансакција неће нарушити
конкуренцију у Србији, имајући у виду да је циљно друштво само маргинално било
присутно у Србији у 2019. години, а да подносилац пријаве, односно Атоs Група није
присутна на предложеном релевантном тржишту у Србији.
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је на основу доступних података и података који су јој достављени уз пријаву
концентрације, закључила да неће доћи до негативних ефеката, да концентрација ни на
који начин неће утицати на промену тржишне структуре на дефинисаном релевантном
тржишту у Србији, те да концентрација испуњава услове дозвољености концентрације
из члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.

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 диспозитива решења 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).
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