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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите. 

 

 

 

 

                         

                    

 

 

 

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 6/0-02-185/2018-1, коју су дана 2. фебруара 

2018. године заједнички поднели привредно друштво General Electric Company, са 

основним седиштем пословања на адреси 33-41 Farnsworth Street, Boston, 

Massachusetts, 02210, Сједињене Америчке Државе, госпођа Simonа Segredo, 

држављанка Сједињених Америчких Држава, број пасоша […] и господин Raul 

Segredo, држављанин Сједињених Америчких Држава, број пасоша […], преко 

пуномоћника адвоката Maје Станковић, из адвокатске канцеларије „Wolf Theiss“, ПЦ 

Ушће, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 6, дана 23. фебруара 2018. године, 

доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем заједничке контроле од стране привредног друштва General 

Electric Company, са основним седиштем пословања на адреси 33-41 Farnsworth Street, 

Boston, Massachusetts, 02210, Сједињене Америчке Државе, путем своје пословне 

јединице GE Aviation, са седиштем у Евендајлу, Охајо, САД, госпође Simonе Segredo, 

држављанке Сједињених Америчких Држава, број пасоша […] и господина Raulа 

Segredo, држављанина Сједињених Америчких Држава, број пасоша […] над 

привредним друштвом Avionica, LLC, са регистрованим седиштем на адреси улица 

9941. West Jessamine Street, Мајами, Флорида 33157, Сједињене Америчке Државе. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве дана 7. фебруара 2018. године 

уплатили 25.000.00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво General Electric Company, са регистрованим седиштем 

пословања на адреси 33-41 Farnsworth Street, Boston, Massachusetts, 02210, Сједињене 

Америчке Државе, (у даљем тексту: ГE) путем своје пословне јединице GE Aviаtion, (у 

даљем тексту: ГЕА), са седиштем у Евендајлу, Охајо, САД, госпођа Simonа Segredo, 
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држављанка САД, број пасоша […] и господин Raul Segredo, држављанин САД, број 

пасоша […] (који ће у даљем тексту заједнички бити означени као подносиоци 

пријаве), поднели су Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 2. 

фебруара 2018. године, преко пуномоћника адвоката Maје Станковић, из адвокатске 

канцеларије „Wolf Theiss“, ПЦ Ушће, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина 6, 

пријаву концентрације број 6/0-02-185/2018-1.  

 

Увидом у достављену документацију и допуну пријаве од 14. фебруара 2018. 

године, 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. Саставни део пријаве чини и доказ о извршеној 

уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, 

што је утврђено у ставу II диспозитива. 

 

У предметном управном поступку подносиоци пријаве су у складу са чланом 45. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13-у даљем 

тексту: Закон), поставили и Захтев за заштиту података о коме је одлучено посебним 

закључком. 

 

Учесници у концентрацији  
 

Подносилац пријаве, привредно друштво General Electric Company је матично 

друштво групе General Electric (ГЕ), која послује на светском тржишту преко бројних 

пословних јединица организованих у различитим секторима. Главне пословне јединице 

друштва ГЕ укључују бројне секторе пословања, као што су: ГЕ обновљива енергија, 

ГЕ топлотна енергија, ГЕ друштво (Baker Hughes), ГЕ здравствена нега, ГЕ авијација, 

ГЕ транспорт, ГЕ капитал и ГЕ осветљење. Укупан годишњи приход ГЕ друштава у 

свету у финансијској 2016. години износио је око 111,8 милијарди евра, од чега је око 

[…] евра остварено у Европској економској зони.  

 

Пословна јединица ГЕ која је релевантна за предметну трансакцију је ГЕА. Ова 

пословна јединица је водећи светски добављач мотора за авионе, компоненти и 

интегрисаних система за комерцијалне и војне ваздухоплове са седиштем у Евендејлу, 

Охајо, САД. У финансијској 2016. години, укупан приход у свету ГЕА јединице 

износио је око […] евра.   

 

Групација ГЕ у Републици Србији послује преко следећих зависних друштава: 

 GE Holdings d.o.o., Beograd, Булевар Михаила Пупина 6/17. Друштво је 

регистровано у Агенцији за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) под 

матичним бројем 20363614, а његову претежну делатност чини трговина на 

велико фармацеутским производима (шифра делатности: 4646). Друштво је под 

искључивом контролом друштва GE Holdings Luxembourg & Co S.A.R.L. из 

Луксембурга. 

 Ogranak General Electric International, INC, Beograd, Булевар Михаила Пупина 

6/17. Друштво је регистровано у АПР под матичним бројем 29505683, а његову 

претежну делатност чини изградња осталих непоменутих грађевина (шифра 

делатности: 4299). Оснивач и једини члан је General Electric International, Inc из 

САД.  
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Ни једно од наведених домаћих друштава нису активна у сектору ГЕА који је од 

значаја за предметну трансакцију. 

 

Сва друштва која која послују у оквиру General Electric Company у складу са 

чланом 5. Закона представљају једног учесника на тржишту. 

 

Други подносиоци пријаве су госпођа Simonа Segredo и господин Raul Segredo, 

држављани Сједињених Америчких Држава. Гђа. и гдин. Segredo су продавци и крајњи 

власници друштва Avionica. Ово друштво бави се дизајнирањем, изградњом, продајом 

и одржавањем софистициране опреме за прикупљање и пренос података у 

ваздухопловној индустрији. Гђа. и гдин. Segredo преко зависних друштава нису 

присутна на тржишту Републике Србије.  

 

Циљно друштво у предметној трансакцији је Avionica LLC, (у даљем тексту: 

Avionica или циљно друштво) друштво са ограниченом одговорношћу чије ће 

регистровано седиште бити у Делаверу, а примарна адреса у улици 9941, West 

Jessamine Street, Мајами, Флорида 33157, САД. Ово друштво ће настати пре закључења 

трансакције тако што ће постојеће акционарско друштво Avionica, Inc променити 

правну форму у друштво са ограниченом одговорношћу. 

 

Avionica је члан групе друштава која се баве авионским бизнисом и у крајњем 

власништву је гђе. и гдина. Segredo. Пословне активности друштва укључују бављење 

дизајнирањем, изградњом, продајом и одржавањем софистициране опреме за 

прикупљање и пренос података у ваздухопловној индустрији. Поред тога, Avionica 

производи уређаје за снимање са брзим приступом подацима који надгледају 

ваздухоплов, системе за одржавање мотора и оперативну процену, сателитске 

Иридијум системе за пренос гласа и података у реалном времену који омогућавају 

комуникационе системе за пренос података између ваздухоплова и друго. Укупан 

финансијски приход Avionice у 2016. години у свету износио је око […] евра. 

 

Avionicа нема регистровано присуство у Републици Србији, међутим у 2016. 

години ово друштво остварило је на домаћем тржишту минимални приход од једне 

продаје одређених врста батерија у износу од око […] евра, док у 2017. години није 

остварила никакав приход. 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Предложена трансакција се тиче промене облика контроле над циљним 

друштвом, које је пре спровођења трансакције било у власништву и под контролом 

Segrеdа, а после трансакције ће бити под заједничком контролом ГЕ и Segrеda у смислу 

члана 17 Закона.  

 

Наиме, гђа и гдин Segredo у својини имају следећа друштва: 

 Avionica, Inc, друштво са регистрованим седиштем у 7501 S.W. 133
rd

 Street, 

Мајами, Флорида 33157, САД. Ово друштво дизајнира и производи опрему за 

повећање безбедности и ефикасности за авионске компаније глобално; 

 R&S Investment Trust, са регистрованим седиштем у улици Providence House, 

Ground Floor, East Wing, East Hill Street, Насау, Бахами. Ово друштво је 

породични траст; 
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 RSS International Holdings, LLC, друштво са регистрованим седиштем у Main 

Street, P.O. Box 556, Чарлстаун, Невис, САД. Ово друштво служи за 

лиценцирање одређених права интелектуалне својине; 

 Archeion Holdings, LLC, друштво са седиштем у 9941 W. Jessamine Street, 

Мајами, Флорида 33157, САД. Ово друштво пружа услуге инжењеринга 

ваздухоплова и стара се о усаглашености са прописима и  

 Nextnet Communications, LLC, друштво са седиштем у 9941 W. Jessamine Street, 

Мајами, Флорида 33157, САД. Ово друштво пружа услуге комуникација са 

сателитима. 

 

Пре спровођења трансакције, гђа и гдин. Segredo ће извршити реструктурирање 

пословање Аvionica тако што ће: 

 Avionica, Inc, као правни претходник, променити правну форму у друштво са 

ограниченом одговорношћу под именом Avionica, LLC чије ће регистровано 

седиште бити у Делаверу; 

 гђа и гдин. Segredo ће имати 100% учешћа у трасту R&S Investment Trust и у 

новооснованом холдинг друштву (у даљем тексту: „Холдко Продавца“); 

 R&S Investment Trust и Холдко Продавца (у даљем тексту: „Segredo Чланови“) 

ће имати 100% учешћа у друштву Avionica, LLC, које ће заузврат имати 100% 

учешћа у друштвима RSS International Holdings, LLC, Archeion Holdings, LLC, и 

Nextnet Communications, LLC.  

 

ГЕ ће затим купити 51% учешћа у друштву Avionica LLC док ће гђа. и гдин 

Segredo задржати 49%. 

 

[…]  

 

Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне трансакције, 

Комисији је од стране Подносилаца пријаве достављен Купопродаји уговор потписан 

3. фебруара 2018. године, од стране и између Raul D. Segredo, Simone S. Segredo и 

General Electric Company, која делује искључиво преко своје пословне јединице ГЕА. 

 

Наиме, у иницијалној пријави поднетој 2. фебруара 2018. годнине, подносиоци 

пријаве као акт о предложеној трансакцији доставили су Меморандум о разумевању 

потписан 1. новембра 2017. године где је договорена структура трансакције и њени 

основни кораци. У међувремену стране учеснице су закључиле Купопродајни уговор о 

трансакцији који је достављен Комисији, уз напомену да у наведеном уговору није 

било материјалних промена у односу на већ пријављену структуру трансакције и 

квалитет контроле која се стиче. Комисији је као акт о концентрацији достављен 

Купопродајни уговор датиран 3. фебруара 2018. године, закључен између Raula D. 

Segredo, Simone S. Segredo и General Electric Company, која делује искључиво преко 

своје пословне јединице GE Aviation и Измењен и преформулисан споразум друштава 

са ограниченом одговорношћу […]. 

 

[…] 

 

Комисија је достављени документ (Купопродаји уговор) прихватила као 

валидан акт о стицању заједничке контроле над другим учесником на тржишту, којим 

долази до промене контроле у складу са Законом.  
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Испуњеност услова за подношење пријаве 
 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3. Закона. Треба напоменути да се као релевантна 

календарска година, сматра 2016. година, услед чињенице да је рок за подношење 

завршног рачуна, па самим тим и финансијских извештаја за пословну 2017. годину, 

28. фебруар 2018. године. На основу достављених података о висини укупних прихода 

које су сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту 

Републике Србије у 2016. години, Комисија је утврдила да су Подносиоци пријаве 

имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника у 

концентрацији у 2016. години већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као 

услова за пријаву концентрације. Пријава концентрације поднета је у складу са чланом 

63. Закона.  

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште 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.  

 

Предметна трансакција се односи на тржиште производње и продаје 

софистициране опреме за прикупљање, пренос података и система комуникације у 

ваздухопловној индустрији. 

 

Подносиоци пријаве сматрају да за потребе предметне пријаве није неопходно 

дефинисати релевантно тржиште производа, јер без обзира на усвојену дефиницију, 

активности страна у Републици Србији, се не преклапају и нема правог тржишног 

учешћа страна у Србији.  

 

Међутим, у смислу пружања потпуних информација, а при томе имајући у виду 

пословне активности циљног друштва, учесници наводе да се производи Avionice 

генерално могу разврстати у три групе - линије производа, и то: 

 

1. Уређаји за снимање са брзим приступом подацима (quick access recorders). Ови 

уређаји инсталирају се у ваздухоплове и користе се за снимање различитих врста 

„сирових“ података током лета. Подаци се затим када ваздухоплов слети скидају 

са QAR-a путем бежичне или телефонске Интернет везе или путем радио везе. 

Подаци на крају завршавају код авионских компанија које их обрађују како би 

повећале безбедност лета и оперативну ефикасност. Avionica поседује систем 

који преноси податке у реалном времену током лета употребом сателитске везе, 

а који је у фази развоја. 

2. Уређаји за комуникацију (data communications devices). Ови уређаји служе да 

безбедно преносе податке у и из ваздухоплова путем WIFI, телефонске, радио 

или сателитске везе. Производи као што је secureLink and avCM које у понуди 

има Avionica, безбедно преносе податке о лету путем WIFI или телефонске везе, 
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у зависности од домена ваздухоплова и могућности успостављања везе. Такође, 

Avionica у понуди има производ satLINK који омогућава авионским компанијама 

везу са сателитом преко Иридијум мреже, која има глобалну покривеност и 

сервис за пренос гласа и података у реалном времену. 

3. Уређаји за подршку „са земље“ (ground support products). Ови уређаји се састоје 

од софтвера, уређаја и каблова који се користе као подршка приликом 

прикупљања, обраде и чувања података о лету ради анализе перформанси 

ваздухоплова и идентификације евентуалних проблема са земље.  

 

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа Комисија је пошла од 

пословних активности циљног друштва и релевантно тржиште производа дефинисала 

као тржиште производње и продаје софистициране опреме за прикупљање, пренос 

података и система комуникације у ваздухопловној индустрији. Имајући у виду 

подручје и степен активности циљног друштва на домаћем тржишту, Комисија је 

оценила да ужа сегментација релевантног тржишта за потребе овог поступка није 

неопходна. 

 

Када се реч о дефинисању релевантног географског тржишта, подносиоци 

пријаве, сматрају да у конкретном случају није неопходно прецизно дефинисати, 

релевантног географског тржишта, јер без обзира на то, да ли је тржиште национално, 

европско или светско, предложена трансакција неће имати никакав утицај на 

конкуренцију. Међутим, уколико би се релевантно географско тржиште даље 

сегментирало онда би се исто дефинисало као територија Републике Србије, што је 

Комисија прихватила као исправо, јер је у складу са законскоим надлежностима 

Комисије, која ефекте пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију 

процењује у оквиру националне територије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Обзиром да ГЕ у 2016. и 2017. години у Србији није био активан на релевантном 

тржишту, његов тржишни удео једнак је нули. У истом временском периоду, Avionica је 

на домаћем тржишту у 2016. годину имала само једну мању продају […], тако да 

тржишни удео износио мање од /0-5/%, док у 2017. години није имала никакве продаје.  

 

Према наводима, подносиоци пријаве не прате нити имају податке о агрегатној 

вредности релевантног тржишта ни о конкурентима активним на овом тржишту у 

Републици Србији. На глобалном нивоу, главни конкуренти Avionice су Honeywell, L3 

Technologies (у области пословних ваздухоплова) и Teledyne (у области комерцијалних 

ваздухоплова). 

 

Обзиром на претходно наведено и да се активности страна у Републици Србији 

не преклапају, конкурентска ситуација у Србији се неће променити услед спровођења 

предложене трансакције. Предметна трансакција неће довести до спречавања, 

ограничавања или нарушавања конкуренције у Србији, а нарочито неће довести до 

стварања или јачања доминантног положаја.  

 

На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и 

утврђених чињеница у овом поступку, а пре свега чињенице да спровођењем 

предметне трансакције (промене броја вршилаца заједничке контроле над друштвом 

Avionica) не долази ни до каквих промена на тржишту Србије, Комисија је закључила 
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да реализација предметне концентрације неће изазвати негативне последице на 

тржишту Републике Србије. Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете 

су у обзир све законом дефинисане околности које су релевантне за утврђивање 

дозвољености концентрације из члана 19. Закона, на основу чега је оцењено да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је одлучено као у ставу I 

диспозитива овог решења. 

 

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, 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 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 и 106/2015). 

 

 

                                                                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                                                                Др Милоје Обрадовић 

 

 

 


