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Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ  
Број: 6/0-02-15/2018-2 

Веза: 6/0-02-758/2017 

       Датум: 10. јануар 2018. године 

Београд 

          

 

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“, бр. 49/11), одлучујући по Пријави концентрације број: 6/0-02-758/2017-1 

Јавног предузећа „Југоимпорт-СДПР“, Београд са регистрованим седиштем на 

адреси Булевар уметности бр. 2, Београд-Нови Београд, Република Србија, 

поднетој 11. децембра 2017. године преко пуномоћника, помоћника директора 

за правне послове и људске ресурсе Милене Ћорнаков-Вујновић, дана 10. 

јануара 2018. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника 

на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле Јавног предузећа 

„Југоимпорт-СДПР“, Београд са регистрованим седиштем на адреси Булевар 

уметности бр. 2, Београд-Нови Београд, Република Србија, регистрованог код 

Агенције за привредне регистре под матичним бројем: 07051751, над Друштвом 

са ограниченом одговорношћу „Утва – Авио индустрија“ са регистрованим 

седиштем на адреси Јабучки пут бр. 2, Панчево, Република Србија, 

регистрованом код Агенције за привредне регистре под матичним бројем: 

08061203, до које долази преносом удела Републике Србије од 95,96200% 

учешћа у основном капиталу друштва „Утва – Авио индустрија“ на Јавно 

предузеће „Југоимпорт-СДПР“ без накнаде. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио 

2.969.042,50 (двамилионадеветстотинашездесетдеветхиљадачетрдесетдва и 

50/100) динара дана 25. децембра 2017. године, на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 
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Образложење  

 

Јавно предузећe „Југоимпорт-СДПР“, Београд са регистрованим седиштем 

на адреси Булевар уметности бр. 2, Београд-Нови Београд, Република Србија, 

регистровано код Агенције за привредне регистре под матичним бројем: 

07051751 (у даљем тексту: СДПР, подносилац Пријаве) је поднело Комисији за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број: 

6/0-02-758/2017-1 дана 11. децембра 2017. године ( у даљем тексту: Пријава) 

која настаје стицањем непосредне контроле подносиоца Пријаве над Друштвом 

са ограниченом одговорношћу „Утва – Авио индустрија“ са регистрованим 

седиштем на адреси Јабучки пут бр. 2, Панчево, Република Србија, 

регистрованом код Агенције за привредне регистре под матичним бројем: 

08061203 (у даљем тексту: Утва, Циљно друштво), до које долази преносом 

удела Републике Србије од 95,96200% учешћа у основном капиталу Утве на 

СДПР без накнаде. Пријава је поднета преко пуномоћника, помоћника 

директора за правне послове и људске ресурсе Милене Ћорнаков-Вујновић. 

Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је поднета Комисији у 

скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину 

подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем 

тексту: Уредба), и да су испуњени услови за поступање и одлучивање Комисије 

по истој у скраћеном поступку. 

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве уплатио 

прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку, што је констатовано у ставу II диспозитива. 

У предметном поступку подносилац Пријаве је поставио и Захтев за 

заштиту података поднеском број: 6/0-02-758/2017-2 од 11. децембра 2017. 

године, допуњен поднеском број: 6/0-02-758/2017-4 од 26. децембра 2017. 

године, а тиче се заштите података који представљају садржину Пријаве и 

докумената која су предата као прилози уз Пријаву у папирној и електронској 

верзији. Председник Комисије је, решавајући по наведеном захтеву, донео 10. 

јануарa 2018. године Закључак о заштити података број: 6/0-02-15/2018-1. 

Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи: 

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац Пријаве је државно предузеће са вишедеценијском 

делатношћу у промету наоружања, војне опреме и трансфера технологије. 

Решењем председника Владе ФНРЈ и Министра народне одбране маршала 

Јосипа Броза Тита дана 18. јуна 1949. године је основано Предузеће за 

међународну трговину “Југоимпорт” за увоз делова и репроматеријала за 

потребе домаће војне индустрије. Из разлога да су временом производни 

капацитети југословенске војне индустрије прерасли домаће потребе, 

“Југоимпорт” је од 1953. године почео да се бави и извозом. Државном одлуком, 

1974. године послови увоза и извоза наоружања и војне опреме централизовани 

су у оквиру новоформиране Савезне дирекције за промет и резерве производа са 

посебном наменом (СДПР), у чији је састав ушло и предузеће “Југоимпорт”, 

које је, након неколико реорганизација и одлуке Владе Републике Србије од 8. 

јуна 2006. године, почело да послује као јавно предузеће у потпуном државном 

власништву и са претежном делатношћу неспецијализована трговина на велико 

– шифра 4690. Такође, подносилац Пријаве, који дуги низ година обавља 
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делатност/послове од општег интереса у области спољнотрговинског промета 

наоружања и војне опреме, има и значајну улогу као интегратор одбрамбене 

индустрије Републике Србије и представља једног од главних снабдевача Војске 

Републике Србије наоружањем и војном опремом. 

Према подносиоцу Пријаве, исти је до сада, послујући средствима у 

државној својини, кроз спољнотрговински промет наоружања, опреме и војног 

инжењеринга остварио приход од око 22 милијарди долара. 

Подносилац Пријаве има учешће у капиталу следећих домаћих зависних 

друштава:  

 

1. Друштво са ограниченом одговорношћу “Борбени сложени системи” 

Београд, са регистрованим седиштем на адреси Булевар уметности бр. 2, 

Београд-Нови Београд, Република Србија, матични број: 17089048, 

претежна делатност: машинска обрада метала – шифра 2562. СДПР је 

власник 100% удела у овом друштву; 

 

2. Друштво са ограниченом одговорношћу “БЕЛОМ” Београд-Нови Београд, 

са регистрованим седиштем на адреси Булевар уметности бр. 2а, Београд-

Нови Београд, Република Србија, матични број: 21158577, претежна 

делатност: производња оружја и муниције – шифра 2540. Повезано 

друштво “Борбени сложени системи” је власник 100% удела у овом 

друштву;  

 

3. Друштво са ограниченом одговорношћу ПМЦ ИНЖЕЊЕРИНГ за 

управљање пројектима и извођење грађевинских радова у земљи и 

иностранству Београд-Нови Београд, са регистрованим седиштем на 

адреси Булевар уметности бр. 2, Београд-Нови Београд, Република 

Србија, матични број: 06728529, претежна делатност: изградња стамбених 

и нестамбених зграда – шифра 4120. СДПР је власник 100% удела у овом 

друштву. ПМЦ ИНЖЕЊЕРИНГ има огранак: 

- Агенција за претраживање и уништавање неексплодираних 

убојних средстава и примену енергије експлозива у грађевинарству ПМЦ-

ГЛОБАЛ, са регистрованим седиштем на адреси Булевар уметности бр. 2, 

Београд-Нови Београд, Република Србија, претежна делатност: поновна 

употреба разврстаних материјала – шифра 3832; 

 

4. Друштво са ограниченом одговорношћу АТЕРА ПЛУС за спољну и 

унутрашњу трговину на мало и велико, производњу и услуге Београд, са 

регистрованим седиштем на адреси Булевар уметности бр. 2, Београд-

Нови Београд, Република Србија, матични број: 06180329, претежна 

делатност: трговина на велико осталим производима за домаћинство – 

шифра 4649. СДПР је власник 100% удела у овом друштву. АТЕРА ПЛУС 

има огранке: 

- АТЕРА ПЛУС д.о.о. Београд огранак ATERA BUSINESS SUITES, 

Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Кнеза Михаила бр. 

1-3, Београд-Стари град, Република Србија, претежна делатност: 

хотели и сличан смештај – шифра 5510;  

- АТЕРА ПЛУС д.о.о. Београд огранак ЈУТРА, Прањани-

Коштунићи, општина Горњи Милановац, претежна делатност: 

остала прерада и конзервисање воћа и поврћа – шифра 1039; 
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5. Друштво са ограниченом одговорношћу “Ковачки центар” Ваљево, са 

регистрованим седиштем на адреси Владике Николаја бр. 59, Ваљево, 

Република Србија, матични број: 20604697, претежна делатност: ковање, 

пресовање, штанцовање и ваљање метала, металургија праха – шифра 

2550. СДПР је власник 51% удела у овом друштву; 

 

6. Друштво са ограниченом одговорношћу “Југоимпорт - Ливнице” Београд, 

са регистрованим седиштем на адреси Булевар уметности бр. 2, Београд-

Нови Београд, Република Србија, матични број: 21204811, претежна 

делатност: ливење гвожђа – шифра 2451. СДПР је власник 100% удела у 

овом друштву; 

 

7. Друштво са ограниченом одговорношћу “Кипал - Експорт” за вршење 

спољнотрговинског и унутрашњег промета, Београд, са регистрованим 

седиштем на адреси Булевар уметности бр. 2, Београд-Нови Београд, 

Република Србија, матични број: 17155253, претежна делатност: 

рачуноводствени, књиговодствени и ревизорски послови, пореско 

саветовање – шифра 6920. СДПР је власник 100% удела у овом друштву. 

 

Према Закону о Јавном предузећу “Југоимпорт-СДПР” („Службени лист 

СРЈ“, број 46/96, у даљем тексту: Закон о СДПР-у) органи СДПР-а су управни 

одбор, директор и надзорни одбор. Влада Републике Србије (у даљем тексту: 

Влада) именује и разрешава председника и чланове управног одбора (5 од 8 

чланова), директора и председника и члана надзорног одбора (1 од 2 члана), док 

се остали чланови управног и надзорног одбора бирају из реда запослених у 

СДПР-у. Влада даје сагласност на: статут, план развоја и програм рада, 

повећање и смањење основног капитала, прибављање и отуђење непокретности, 

годишњи и финансијски план, инвестиционе одлуке утврђене статутом, 

статусне промене, оснивање нових предузећа и промену облика организовања 

СДПР-а. Такође, Влади се подноси годишњи извештај о раду и пословању са 

извештајем надзорног одбора и годишњи обрачун до 31. марта текуће године за 

претходну годину, а иста може захтевати подношење извештаја и о појединим 

питањима у вези са радом и пословањем СДПР-а. 

 

СДПР са својим зависним друштвима чини СДПР групу друштава, која 

представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: 

Закон). 

 

Циљно друштво Утва представља друштво са ограниченом 

одговорношћу са претежном делатношћу: производња ваздушних и свемирских 

летилица и одговарајуће опреме – шифра 3030. Према доступним подацима, ово 

друштво je основано 5. јуна 1937. године као „Једриличарско друштво Утва-

Земун“. Две године касније мења име у Фабрика авиона „Утва – Београд“. Пред 

почетак Другог светског рата, након изградње нових погона, Утва се сели у 

Панчево. Фабрика се до Другог светског рата бавила израдом школских, 

тренажних и високоспособних једрилица од којих су многе биле Утвине 

конструкције. Од окончања рата до 1955. године, фабрика је произвела више од 

200 једрилица и готово 400 авиона разних типова и намена. Даљи развој 

фабрике ишао је у смеру, пре свега, спортске авијације и производње школско-



5 
 

тренажних летилица као и дела склопова за борбене летилице домаће 

производње. За време НАТО бомбардовања 1999. године Утва је претрпела 

велика разарања, две трећине фабрике је срушено. У наступајућем периоду 

следи обнова Циљног друштва захваљујући сарадњи са Министарством одбране 

Републике Србије, као и потрага за стратешким партнером и иностраним 

тржиштима. У Утвином прототипском одељењу развијен је нови школски авион 

назван „ласта-95“, за који је пронађен инострани купaц, па се ова летилица у 

наредном периоду испоручивала ирачком ваздухопловству. Како је, потом, уз 

помоћ државе, покренута серијска производња „ласте-95“ и српско 

ваздухопловство је, такође, опремљено овим школским авионом. Због проблема 

у периоду обнове Утве и обезбеђивања нових уговора (неизвесност 

континуираног пласмана: у принципу једна земља један купац), наступила је 

немогућност плаћања Утвиних обавеза у вези са обављањем пословних 

активности, што је, довело до статуса друштва у реструктурирању и, између 

осталог, узроковало и промену власничке структуре Циљног друштва. 

Конкретно, неки од поверилаца Циљног друштва закључили су са истим 

уговоре о конверзији својих потраживања у капитал Циљног друштва. 

Следствено, крајем 2016. и почетком 2017. године власничка структура Утве је 

била следећа: 

 

- ЈП Градска стамбена агенција Панчево са 0,00500% удела; 

- Општина Ковачица са 0,00400% удела; 

- Општина Опово са 0,00500% удела; 

- Фонд за развој Републике Србије са 3,18200% удела; 

- Компанија Дунав осигурање а.д. Београд са 0,05800% удела; 

- Јавно комунално предузеће за превоз путника Аутотранспорт 

Панчево са 0,05900% удела; 

- Јавно комунално предузеће Хигијена Панчево са 0,08900% удела; 

- Општина Ковин са 0,01500% удела; 

- Град Панчево са 0,51900% удела; 

- Република Србија са 95,96200% удела; 

- Јавно комунално предузеће Водовод и канализација Панчево са 

0,07800% удела; 

- ЈП Србијагас Нови Сад са 0,02300% удела. 

 

Према наводима у Пријави, Циљно друштво је у складу са Одлуком о 

одређивању правних лица од значаја за одбрану земље („Службени гласник РС“, 

број 52/08) и Решењем Владе о одређивању привредних друштава и других 

правних лица који производе предмете и врше услуге од значаја за одбрану 

Републике Србије одређено као такво привредно друштво, док су авиони, 

хеликоптери, једрилице и друге летилице и њихова опрема, падобрани и 

падобранска десантна опрема одређени као производи од посебног значаја за 

одбрану Републике Србије у складу са тачком 2. подтачком 2. Одлуке о 

одређивању производа и услуга од посебног значаја за одбрану Републике 

Србије („Службени гласник РС“, број 58/08). СДПР је последњих неколико 

година био и стратешки партнер Утве, тако што је велики део њеног 

производног асортимана пласиран кроз продајне канале СДПР-а. Такође, СДПР 

је обезбеђивао гаранције за кредите и репроматеријал. Разлог за наведено је да 

се, у одсуству приватизације, годинама тражио модел како би једно државно 

предузеће преузело друго.  
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Како казују објављени подаци, од оснивања до данас у Утви је 

произведено више од 900 летилица: једрилица, спортских, школских и 

тренажних авиона. 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

 Према наводима у Пријави, Влада је 24. јануара 2017. донела Закључак 

бр. 05 Број: 41-588/17 (у даљем тексту: Закључак) којим се даје сагласност да се 

удео Републике Србије у основном капиталу Утве у износу од 116.990.901,72 

динара, што представља 95,96200% укупног основног капитала Утве, пренесе 

без накнаде на СДПР. На основу Закључка дана 9. фебруара 2017. године 

закључен је Уговор о преносу удела Републике Србије између Републике Србије 

коју заступа Влада као преносиоца и СДПР-а као стицаоца (у даљем тексту: 

Уговор). Закључењем Уговора, СДПР је стекао својину на предметном уделу и 

даном уписа промене власништва на уделу са преносиоца на стицаоца 

регистрације, стицалац приступа Циљном друштву у својству новог члана са 

95,96200% удела и прихвата сва права и обавезе сагласно закону и оснивачком 

акту Циљног друштва, као и сва акта Циљног друштва. 

 СДПР се обратио Комисији Захтевом број: 1/0-08-318/2017-1 од 7. априла 

2017. године за давање мишљења о постојању обавезе подношења пријаве 

концентрације у предметном случају. Поводом наведеног Комисија је издала 

мишљење број: 1/0-08-318/2017-3 од 27. априла 2017. године о постојању 

обавезе пријаве концентрације Комисији, а на основу поднетих података, јер је 

СДПР стекао контролу над Циљним друштвом у складу са чланом 17. став 1. 

тачка 2), а испуњени су услови за подношење пријаве концентрације прописани 

чланом 61. Закона.  

 СДПР се поново обратио Комисији Захтевом број: 1/0-08-318/2017-4 од 

30. августа 2017. године за давање допуне мишљења број: 1/0-08-318/2017-3 од 

27. априла 2017. године о постојању обавезе подношења пријаве концентрације 

у предметном случају. У Захтеву за допуну мишљења СДПР је изнео свој став и 

додатно образложење, да у конкретном случају не постоји обавеза подношења 

пријаве концентрације, позивајући се на члан 3. став 1. тачка 4. Закона. 

Комисија је издала мишљење број: 1/0-08-318/2017-5 од 21. септембра 2017. 

године на основу поднетих података и документације од стране СДПР-а о 

постојању обавезе пријаве концентрације Комисији на основу члана 61. став 1. 

тачка 1) Закона.  

 Према наводима подносиоца Пријаве, циљ доношења Закључка и 

закључивања Уговора је био, с једне стране, омогућавање опстанка Утве као 

самосталног учесника на тржишту и то као јединог произвођача авиона и 

других ваздушних летилица и одговарајуће опреме у власништву Републике 

Србије. Наведено из разлога да је Утва пре закључења Уговора била у поступку 

реструктурирања са великом вероватноћом отварања стечајног поступка. Са 

друге стране циљ доношења Закључка и закључивања Уговора је био 

реализација пословне одлуке СДПР-а да, поред наведених зависних друштава 

која претежно обављају делатност производње наоружања и војне опреме, у 

свом пословном систему има као већински власник и привредно друштво које 

се бави производњом ваздушних и свемирских летилица и одговарајуће опреме, 

јер за то већ постоји заинтересованост његових ино-партнера. 
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Из разлога да је у Закључку и Уговору, у свим њиховим деловима, 

исказана воља њихових потписника да закључе и спроведу описану трансакцију 

која ће омогућити спровођење концентрације, Комисија је Закључак и Уговор 

прихватила као правни основ предметне концентрације. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

 Као што из напред приказаног проистиче, предложена концентрација се 

тиче стицања контроле једног учесника на тржишту над другим учесником на 

тржишту, у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. 

 Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима 

учесника у концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном 

приходу једног од њих оствареном на тржишту Републике Србије у претходној 

обрачунској години – проистиче да исти надмашују износе остварених укупних 

годишњих прихода из првог алтернативног услова из члана 61. Закона, што 

значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. 

   

 Релевантно тржиште 

 

 Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и 

следеће уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у 

концентрацији, првенствено имајући у виду активности Циљног друштва.  

 Према подносиоцу Пријаве, Циљно друштво се бави производњом 

ваздухоплова, „летилица лакших од ваздуха“, беспилотних летилица, 

ваздухопловних мотора, ваздухопловне опреме, сродне опреме и компонената, 

специјално пројектованих/модификованих за војну употребу, односно лаких 

тренажних авиона који су наведени под редним бројем 10. Одлуке о утврђивању 

националне контролне листе наоружања и војне опреме („Службени гласник 

РС“, бр. 61/17). Додатно, производњом наоружања и војне опреме у Републици 

Србији могу се бавити само она правна лица која поседују решење 

Министарства одбране Републике Србије којим се одређеном правном лицу 

дозвољава обављање производње наоружања и војне опреме у складу са чланом 

8. Закона о производњи и промету наоружања и војне опреме („Службени 

гласник РС“, бр. 85/05). Утва поседује наведено решење Министарства одбране. 

 Као што је претходно наведено, Утва је од свог оснивања до данас 

производила једрилице, спортске, школске и тренажне авионе. Најпознатији 

производ, по којем се Утва препознаје, јесте авион ЛАСТА-95. Исти је намењен 

за одабир кандидата и почетну и основну обуку пилота, има мале брзине 

слетања и полетања, прилагођен је пилоту и толерише грешке неискусним 

пилотима. Постоји основна варијанта овог авиона, као и варијанта са 

наоружањем.  

 Поред наведеног, у Утви је урађен и прототип авиона СОВА који је 

намењен за почетну обуку (и селекцију), тренажу, спорт (у аероклубовима) и 

туризам. Могућа помоћна намена је извиђање, патролирање, фотоснимања, као 

и могућност ношења средстава наоружања уз уградњу одговарајуће опреме. 

Такође, урађен је прототип авиона КОБАЦ, који представља школско-борбени 

двоседи авион који је развијен из основне верзије авиона ЛАСТА, уз значајна 

побољшања перформанси авиона, носивости убојних средстава као и 

интеграције новог нападно-навигацијског система и система за безбедно 

принудно напуштање авиона. Овај авиона је намењен напредној школско-
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борбеној обуци, као и за борбену употребу у блиској ваздушној подршци 

противпобуњеничких и противтерористичких дејстава.  

 Подносилац Пријаве, у складу са чланом 4. Закона о СДПР, обавља 

послове од општег интереса у области спољнотрговинског промета наоружања 

и војне опреме који обухватају извоз и увоз наоружања и војне опреме, односно 

опреме за производњу наоружања и војне опреме, полупроизвода, склопова, 

делова, сировина и репродукционог материјала који се користе за производњу 

наоружања и војне опреме, послове пословно-техничке сарадње, производне 

кооперације, прибављање и уступање имовинских права по основу технологије 

у области производње наоружања и војне опреме, пројектовање, изградњу и 

опремање капацитета за производњу наоружања и војне опреме и других војних 

објеката у иностранству, ремонт и друге услуге у спољнотрговинском промету 

наоружања и војне опреме. СДПР је на основу одговарајућег решења 

Министарства трговине, туризма и телекомуникација уписано у регистар лица 

која имају дозволу за обављање спољне трговине наоружањем и војном 

опремом. Такође, као и Утва, СДПР је решењем Министарства одбране 

Републике Србије добио дозволу за обављање производње наоружања и војне 

опреме.  

 Подносилац Пријаве, посредно преко својих зависних друштава обавља 

следеће пословне активности:  

 

 производња и продаја отковки средње сложености израђених од 

угљеничних и легираних челика; 

 угоститељска делатност и производња и продаја ракије; 

 комплетне услуге консалтинга, финансијског, пројектантског и 

извођачког менаџмента, извођење капиталних пројеката по принципу 

„кључ у руке“; 

 производња сложених борбених система, ловачке, спортске и сачмарске 

муниције; 

 производња муниције малог калибра; 

 пружање рачуноводствених, књиговодствених, ревизорских и услуга 

пореског саветовања; 

 производња одливака од сивог и нодуларног лива. 

 

У вези са претходним, подносилац Пријаве је навео да је промет 

наоружањем и војном опремом у Републици Србији ограничен у складу са 

чланом 20. став 1. важећег Закона о производњи и промету наоружања и војне 

опреме („Службени лист СРЈ“, бр, 41/96, „Службени гласник РС“, бр. 85/05), јер 

је истим прописано да промет наоружања и војне опреме у Републици Србији 

врше државни орган надлежан за послове одбране и привредна друштва која 

производе наоружање и војну опрему. Конкретно, државни орган надлежан за 

послове одбране, имајући у виду сопствене потребе, као и потребе Војске 

Србије, набавља наоружање и опрему самостално и директно од произвођача 

којима је од министарства надлежног за послове одбране издата дозвола за 

обављање производње наоружања и војне опреме и који су од министарства 

надлежног за послове одбране регистровани за обављање производње 

наоружања и војне опреме. Следствено, промет наоружањем и војном опремом 

у Републици Србији са правним лицима која не испуњавају ове услове је 

забрањен.  
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Према претходно наведеном, СДПР се не бави непосредно/посредно 

производњом ваздухоплова, „летилица лакших од ваздуха“, беспилотних 

летилица, ваздухопловних мотора, ваздухопловне опреме, сродне опреме и 

компонената, специјално пројектованих/модификованих за војну употребу, 

односно лаких тренажних авиона. 

 

Полазећи од релевантних тржишних активности Циљног друштва 

подносилац Пријаве је Комисији предложио као предметно релевантно тржиште 

производа производњу лаких тренажних авиона. 

 

Комисија је као предметно релевантно тржиште производа одредила 

производњу и продају лаких школских и тренажних авиона, имајући у виду 

основну намену Утвиних авиона. Као што је напред наведено, школски авиони 

су намењени за одабир кандидата и почетну и основну обуку пилота, док су 

тренажни авиони намењени за напредну обуку пилота. Комисија није 

разматрала поделу на два ужа релевантна тржишта производа (производњу 

лаких школских и производњу лаких тренажних авиона) имајући у виду да се 

пословне активности Утве и СДПР-а не преклапају. 

 

 Подносилац Пријаве је Комисији предложио као предметно релевантно 

географско тржиште територију Републике Србије, имајући у виду надлежности 

Комисије, као и да су предметне пословне активности једнообразно регулисане 

на целој њеној територији. 

Комисија је прихватила предложену дефиницију предметног релевантног 

географског тржишта као исправну.  

 

 Подносилац Пријаве није Комисији доставио податке о процени укупне 

величине релевантног тржишта, процени тржишних удела учесника у 

концентрацији и конкурената који имају тржишни удео од најмање 5% на 

релевантном тржишту из разлога да учесници у концентрацији не располажу 

предметним подацима. Евиденцију о овим подацима води Министарство 

одбране Републике Србије и они из напред изнетих разлога нису доступни. 

Комисија је прихватила наведело образложење подносиоца Пријаве. 

 

Према доступним подацима, Комисија је констатовала да на домаћем 

тржишту пословне активности обављају и следећа два произвођача лаких 

авиона:  

 

- Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и трговину 

AERO-EAST-EUROPE Јагодина са регистрованим седиштем на адреси 

Кабловска б.б., Јагодина, Република Србија, регистровано код Агенције за 

привредне регистре под матичним бројем: 20219653 (у даљем тексту: AERO-

EAST-EUROPE) са претежном делатношћу: производња ваздушних и 

свемирских летилица и одговарајуће опреме – шифра 3030. Члан друштва са 

100% удела је физичко лице, Милорад Матић. Ово друштво, основано крајем 

2006. године, производи 9 модела лаких авиона СИЛА (Српска Индустрија 

Лаких Авиона) серије, а 99% производње намењено је извозу на тржишта 

Немачке, Француске, Италије, Шпаније, Словеније, Бугарске. AERO-EAST-

EUROPE је произвело током 2012. године нови авион СИЛА 450Ц који је 

најлакши у СИЛА серији (ултра лаки авион) и представља домаћи “know how”. 
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Његова намена је за прецизно аерофотоснимање, надзор пограничног подручја, 

надзор терена у превентиви против пожара, за службе трагања и спасавања, 

рекламне сврхе (вуча банера и бацање флајера), авиошколе, за потребе 

амбулантних служби и рекреативног летења. 

 

- STORCH AVIATION D.O.O. NOVI SAD са регистрованим седиштем на 

адреси Милана Ракића бр. 15, Нови Сад, Република Србија, регистрован код 

Агенције за привредне регистре под матичним бројем: 20180447 (у даљем 

тексту: - STORCH AVIATION) са претежном делатношћу: неспецијализована 

трговина на велико – шифра 4690. Члан друштва са 100% удела је физичко 

лице, Јован Тодић. Ово друштво производи и продаје ултралаки авион марке 

RODA STORCH који представља умањену реплику немачког извиђачког авиона 

из Другог светског рата. Овај авион израђује комплетно Нестор Слепчев који је 

са сопственом малом авио-индустријом почео својевремено у Аустралији и 

потом разрађен бизнис пренео у Ченеј код Новог Сада, вративши се у домовину. 

Направио је преко 150 ових авиона који се највише продају у САД-у, Италији, 

Аустралији. Исти се продају и на домаћем тржишту. RODA STORCH се користи 

за надгледање земљишта/имања, праћење стоке на ранчевима, лов дивљих 

животиња, као и за рекреативно летење. 

 

Комисија је подацима о AERO-EAST-EUROPE и RODA STORCH дала 

информативан карактер, јер се пословне активности учесника у концентрацији 

не преклапају у Републици Србији. 

 

  Оцена ефеката концентрације 

 

 Спровођење предметне концентрације ће довести једино до промене 

власничке структуре Циљног друштва, односно до стицања већинског учешћа у 

основном капиталу Циљног друштва од стране подносиоца Пријаве. Из разлога 

да поносилац Пријаве није присутан на релевантном тржишту, пословне 

активности учесника у концентрацији се не преклапају, што доводи до закључка 

да ће и конкурентска ситуација на релевантном тржишту остати непромењена. 

 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 пријема закључка.  
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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 и 106/2015). 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

 Др Милоје Обрадовић  

 

 

 


