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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренцијe („Службени гласник РС“ 

број 51/09) и члана 2. став 1. тачка 6) Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2011), 

члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ 

број 49/2010), члан Савета Kомисије за заштиту конкуренције по овлашћењу 

Председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-332/2013-6  од 06. августа 

2013. године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-527/2013-1  коју је у име 

клијента друштва "Fiat Powertrain Technologies S.p.A." са регистрованим седиштем на 

адреси Corso Settembrini 167 Torino, Италија по приложеном пуномоћју поднео 

Александар Прерадовић адвокат из Београдa, ул. Булевар Михајла Пупина 6/24 ПЦ 

Ушће, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране  друштва "Fiat Powertrain 

Technologies S.p.A." сa сeдиштeм нa aдрeси Corso Settembrini 167 Torino, Италија, 

регистровано при Привредној комори индустрије, занатства и пољопривреде под бр. 

07979870016, над друштвом "VM Motori S.p.A." са седиштем на адреси  Via Ferrarese 

29 Cento, Италија, регистрованоg при Привредној комори индустрије, занатства и 

пољопривреде под бр.02439990967, до чега долази уговорним преузимањем 50% удела 

у друштву VM Motori S.p.A. од претходног власника тих удела, на који начин Fiat 

Powertrain Technologies S.p.A постаје искључиви власник циљног друштва са 100% 

удела у њему. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве благовремено и у целости извршио 

уплату износа од 24.938,00 (двадесетчетирихиљадедеветстотинатридесетосам и 00/100) 

ЕУР на девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке 

Србије, и  уплату износа од 7.070,00 (седамхиљадаседамдесет и 00/100) динара на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције бр. 840-0000000880668-16, отворен код Управе за 

трезор, Министарство финансија и привреде, с позивом на број 6/0-02-527/2013, што 

представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о одобравању 

концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тач. 6) Тарифника о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 
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Датум: 26. 08. 2013. године 
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О б р а з л о ж е њ e 

 
Адвокат Александар Прерадовић из Београдa  по приложеном пуномоћју 

друштва Fiat Powertrain Technologies S.p.A,  поднео је 31. 07. 2013. године Комисији за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) у име свог клијента, пријаву 

концентрације (у даљем тексту: пријава). Пуномоћник подносиоца је такође  допуном 

иницијалне пријаве од 02. 08. 2013. године, извршио потпуно усклађивање предметне 

пријаве са Уредбом о садржају и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“ бр.89/2009), чиме су се стекли услови за одлучивање Комисије 

у овој управној ствари. 

 

Стицалац контроле је друштво "Fiat Powertrain Technologies S.p.A." ( у даљем 

тексту: FPT или подносилац пријаве), које ће стећи искључиву контролу над друштвом 

"VM Motori S.p.A."( у даљем тексту: VM Motori или циљно друштво), које је под 

заједничком контролом  подносиоца пријаве и друштва General Motors Automotive S.L. 

Spain (GMAH), од којих је свако власник 50% акција у циљном друштву. 

 

Након стицања 50% акција од GMAH, подносилац пријаве ће постати власник 

100% акција у циљном друштву, чиме ће контрола над тим друштвом из заједничке 

прерасти у појединачну контролу над  друштвом VM Motori, коју ће након спровођења 

концентрације вршити друштво FPT.  

 

Подносилац пријаве је привредно друштво организовано у складу са законима 

Италије, чија је основна делатност израда, производња и продаја дизел мотора за 

аутомобилску индустрију, као и производња и продаја трансмисионих уређаја. FPT је 

100% зависно друштво привредног друштва  Fiat Automobilies S.p.A 
 

У Србији, подносилац пријаве је присутан преко друштава Fiat Automobili Srbija 

d.o.o. Kрагујевац, чија је основна делатност производња путничких аутомобила, и Fiat 

Services d.o.o. активног у помоћним услугама у саобраћају. 

 

Подносилац је у склопу достављене документације приложио све прописане 

податке, који се односе како на друштво FPT, тако и на онај део  пословања који се 

преко претходно дефинисаних домаћих зависних друштва ове групе, реализује на 

тржишту Републике Србије. Ти подаци, између осталог укључују, како приходе које је 

реализовала група којој припада подносилац пријаве на светском тржишту, тако и 

приходе које је ова група остварила преко својих контролисаних друштва у Републици 

Србији, и исти се налазе у документацији предмета.  

 

Циљно друштво ове пословне трансакције је друштво VM Motori чија је основна 

делатност израда и производња дизел мотора који се користе у аутомобилској 

индустрији, поморству и пољопривредној производњи. Ово друштво основано 1994. 

године, у Торину, Италија је по својој правној природи једночлано деоничарско 

друштво. Према достављеним подацима од стране подносиоца пријаве, ово друштво у 

протекле три године има тенденцију пораста како у броју запослених, тако и у висини 

прихода. 
 

Према информацијама које су од стране подносиоца пријаве достављене 

Комисији, као и приложене пратеће документације, утврђено је да је укупан годишњи 

приход учесника концентрације остварен на светском нивоу у претходној обрачунској 
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години вишеструко већи од 100 милиона ЕУР. Истовремено, један од учесника 

концентрације који је преко својих зависних друштава активан на тржишту Републике 

Србије, на нашем националном тржишту својим пословањем остварио је 2012. године 

приход који је значајно изнад прописаног законског прага. У односу на све претходно 

изнето, закључено је да је у конкретном случају испуњен приходни услов из члана 61. 

став 1. тачка 1) Закона о заштити конкуренције, при чијем достизању постоји обавеза 

подношења пријаве концентрације. 

 

Комисији је од стране подносиоца пријаве, као правни основ предметне 

концентрације, односно акт њеног спровођења достављен Уговор о купопродаји акција 

(у оригиналном тексту и са преводом овог документа на српски језик овереним од 

стране судског преводиоца за енглески језик), закључен  1. јула 2013.годинеиз чијег се 

садржаја види сагласност воља партнера – учесника у овом правном послу, за 

реализацију предметне трансакције. Комисија је достављени документ који су 

заинтересоване стране потписале, прихватила као исправан акт о концентрацији. 

 

Подносилац пријаве сматра да се релевантно тржиште производа за потребе ове  

концентрације може дефинисати као тржиште производње и продаје дизел мотора за 

аутомобилску индустрију.  

 

Релевантно географско тржиште за предложену трансакцију према становишту 

подносиоца пријаве јесте  национално по свом обиму (територија Републике Србије). 

 

Овакав предлог дефиниције како релевантног тржишта производа тако и 

релевантног географског тржишта, дат од стране подносиоца пријаве, Комисија је 

оценила као исправан. 

 

Подносилац пријаве је навео чињеницу да у последње три године купцима на 

територији Србије није реализована никаква продаја релевантног производа, те  стога 

удео учесника ове трансакције како пре, тако и након реализације исте ће износити 0%.  

 

Имајући у виду да се активности учесника концентрације не преклапају у 

Србији, то не постоје тржишта у Србији на којима ће трансакција произвести било 

какве ефекте. 

 

Разлог за спровођење ове трансакције лежи у чињеници да је производни 

асортиман  друштва VM Motori у области дизел мотора за аутомобилску индустрију 

комплементаран са производним асортиманом друштва FPT. Ова аквизиција би требало 

да друштву FPT омогући да кроз сарадњу са друштвом  VM Motori, и на основу 

принципа економије обима, оптимализује ефикасност у производњи у свим 

релевантним сегментима. 

 

На основу свих расположивих података и утврђених чињеница, Комисија је 

закључила да ова трансакција не изазива никакву забринутост нити потенцијалне 

проблеме у односу на њене последичне конкурентске ефекте.  

 

На основу анализе целокупне документације достављене уз пријаву и свих 

утврђених чињеница у овом поступку, Комисија је дошла до закључка да одобравање 

спровођења предметне концентрације не доводи до стварања или јачања доминантне 

тржишне позиције њених учесника на претходно дефинисаном релевантном тржишту, а 
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посебно путем стварања или јачања доминантног положаја учесника концентрације на 

том тржишту, посматрано и квалификовано у односу на географски простор Републике 

Србије, нарочито имајући у виду чињеницу да циљно друштво није присутно  Србији, 

па је одлучено као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана 

од дана достављања решења. 

 

 
П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ  

 

     Гордана Лукић, члан Савета   
 

 

Доставити: 

-Адвокату Александру Прерадовићу 

  Београд, Бул. Михајла Пупина 6/24 ПЦ Ушће 

-Сектору за финансијско-материјалне послове 

-Архиви 

 


