
 
Објављени текст садржи заштићенe 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 6/0-02-333/2018-1 од 03.04. 2018. године, 

друштва Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA, са регистрованим 

седиштем на адреси 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, поднете преко 

пуномоћника адвоката Бојана Вучковића из о.а.д. Карановић/Николић, Београда, 

Ресавска бр. 23, дана 11. маја 2018. године, 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    Compagnie Générale 

des Établissements Michelin SCA, са регистрованим седиштем на адреси 12, cours 

Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, регистрованог у Трговинском и компанијском 

Регистру Clermont-Ferrand-а, под бројем 855 200 887, над друштвом Fenner PLC, са 

регистрованим седиштем на адреси Hesslewood Office Park/Feriby Rd, Hessle HU 13 

0PW, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, регистрованим у  

Регистру привредних друштава под бројем 00329377, путем стицања целокупног 

издатог акцијског капитала, као и акцијског капитала који ће бити издат у будућности  

од постојећих акционара Fenner PLC-а.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштвo Compagnie Générale des 

Établissements Michelin SCA, са регистрованим седиштем на адреси 12, cours Sablon, 

63000 Clermont-Ferrand, уплатило дана 12.04.2018. године износ од 24.936,00 

(двадесетчетирихиљадедеветстотинатридесетшест) ЕУР, и дана 24.04.2018.године 

износ од 7.563,97 (седамхиљадапетстотинашездесеттри и 97/100) динара на  рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције, што укупно, представља прописани износ таксе за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

                                                   

                                                         

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/ IV, Београд 

Број: 6/0-02-333/2018-5 

       Датум: 11. 05. 2018. године 
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                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

          Привредно друштво, Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA, са 

регистрованим седиштем на адреси 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, 

регистровано у Трговинском и компанијском Регистру Clermont-Ferrand-а, под бројем 

855 200 887, поднело је дана  03.04.2018. године, преко пуномоћника адвоката Бојана 

Вучковића и других из Ортачко адвокатског друштва Карановић/Николић, Београд, 

Ресавска 23, Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), Пријаву 

концентрације која је заведена под бројем  6/0-02-333/2018-1. Пријава је допуњена дана 

13. априла 2018. године  поднеском бр. 6/0-02-333/2018- 3.  

         На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 

број 51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносилац пријаве је дана 12. априла 

2018. године, поднео Комисији и захтев за заштиту одређених података садржаних у 

Пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација података и 

информација чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог 

захтева, о чему је Комисија  донела   посебан Закључак о заштити података број 6/0-02-

333/2018-4, који се у овом решењу даље неће образлагати.  

        Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета Пријава 

са допуном и у скраћеном облику, 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 скраћеном поступку.  

         Саставни део Пријаве концентрације 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 овог решења. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

 Подносилац пријаве и стицалац у концентрацији је привредно друштво 

Compagnie Générale des Établissements Michelin SCA, са регистрованим седиштем на 

адреси 12, cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, регистровано у Трговинском и 

компанијском Регистру Clermont-Ferrand-а, под бројем 855 200 887 (у даљем тексту: 

Michelin или Подносилац). 

Michelin је француско партнерство ограничено акцијама компаније (француски: 

Société en Commandite par Actions) листирано на Euronext берзи Париза. Michelin има 

издати акцијски капитал у вредности од 359.041.974 ЕУР који је подељен на 

179.520.987 акција номиналне вредности од 2,00 ЕУР, које држи око 171.657 акционара 

од којих ни један не поседује више од 4% издатог акцијског капитала или гласачких 

права. Стога, ниједан акционар појединачно или заједнички, не контролише Michelin. 

Michelin је матично друштво Michelin Grupe, француске групације са глобалним 

активностима која производи и продаје гуме за аутомобиле, комбије, камионе, 

пољопривредне машине, моторе, скутере, бицикла, авионе, подземне возове и трамваје. 

Прецизније, Michelin Grupа је активна у сектору производње гума као и у сектору 

дистрибуције гума преко продавница (малопродаја) и путем on-line мреже. 

   Michelin у Србији има регистровано зависно друштво Tigar Tyres d.o.o. Пирот, 

матични број 17466461, чија је регистрована делатност: Производња гума за возила, 

протектирање гума за возила-шифра 2211. 

 

   Учесник концентрације над којима се успоставља непосредна контрола је 

Fenner PLC, са регистрованим седиштем на адреси Hesslewood Office Park/Feriby Rd, 
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Hessle HU 130PW, Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, 

регистровано у „UK Companies House“ Регистру под бројем 00329377 (у даљем тексту: 

Fenner или Циљно друштво). 

           Fenner је јавно акционарско друштво, британска компанија листирана на 

Лондонској берзи са акцијским капиталом од 48,5 милиона GBP, подељеним на 194 

милиона акција. У овом тренутку, ни један акционар појединачно нити заједнички не 

контролише Fenner. 

          Fenner је матично друштво Fenner Grupe, која се бави производњом транспортних 

трака за велике тежине и пружањем повезаних услуга за рударство и тржишта 

гломазних материјала; као и напредних армираних полимерних производа за нафту и 

гас, медицинска и специјалистичка индустријска тржишта. 

        Fenner-ove главне подружнице налазе се у Сједињеним Америчким Државама, 

Европи (Енглеска, Норвешка, Холандија, Француска, Немачка, Пољска, Италија, 

Шпанија), Азији (Индија, Кина, Сингапур), Аустралији и Републици Јужној Африци.   

       Fenner послује преко две дивизије- Инжењеринг Транспортна Решења (Engineerind 

Conveyor Solutions- ECS) и Напредни Инжењерски Производи (Advanced Engineerind 

Products- AEP). 

        ECS производи и продаје транспортне траке од гуме, чврсте тканине и челичне 

каблове за рударство, индустрију и тржиште транспорта, а такође пружа и повезане 

услуге транспорта као што су одржавање, дизајн и инсталација. 

         AEP обезбеђује решења са високом вредношћу коришћењем напредних 

полимерних материјала у три сродне области производа: 

- Advanced Sealing Technologies, највећа група производа у оквиру АЕР-а, 

пројектује и производи  сигурносне печате за примену у нафтним и гасним, као 

и петрохемијским и флуидним апликацијама; равна црева (користе се у 

пољопривредним, индустријским и нафтним и гасним апликацијама) и прецизне 

машинске полимерне апликације; 

- Precision Polymers, која производи низ специјалних појасева за пренос снаге и 

контролу кретања, црева (углавном за употребу у дизел моторима високих 

перфоманси) и друга еластомерна решења која се користе у широком спектру 

индустрија и примена; и 

- Solesis Medical Technologies обухвата Secant Grupu i Charter Medical, обе из 

Сједињених Америчких Држава. Бизниси су изграђени на Fenner-ovој 

експертизи у полимерима и текстилима за дизајнирање и производњу 

биомедицинских текстилних компоненти и биометеријала за употребу у 

имплантабилним медицинским уређајима, као и полимерним производима за 

једнократну употребу за контролу крви, биопроцесирање и ћелијску терапију.  

Fenner нема регистровано присуство у Србији. 

Подносилац пријаве, односно Michelin, остварио  је консолидовани светски 

приход у 2017. години у износу од 21,9 милијарди ЕУР, док је укупан приход овог 

друштва у Србији у 2017. години износио  [...] ЕУР. У финансијској 2017. години која 

се завршила 31.08.2017. године, конолидовани светски приход Fenner-а био је 655,4 

милиона GBP (т.ј. 754 милиона ЕУР по тада важећем курсу) док је његов приход у 

Србији износио 0,06 милиона GBP, т.ј. око 0,07 милиона ЕУР (70 хиљада евра).  
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2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Концентрација настаје тако што Подносилац пријаве Michelin SCA стиче 

појединачну  контролу у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона над Циљним 

друштвом, односно над друштвом Fenner PLC, куповином акцијског капитала.   

Као акт о концентрацији достављен је Уговор о сарадњи [...] између Michelin SCA 

и Fenner PLC. Истог дана, Michelin и Fenner су објавили да су постигли договор о 

условима препоручене готовинске куповине по основу које ће Michelin купити 

целокупни издати акцијски капитал Fenner-а, као и акцијски капитал који ће бити 

издату будућности.   

Укупна вредност целокупног издатог акцијског капитала Fenner-а, као и 

акцијског капитала који ће бити издат у будућности, процењена је на око 1,2 милијарде 

GBP. Предвиђено је да се трансакција спроведе путем судске шеме аранжмана, у 

складу са Законом о привредним друштвима Уједињеног Краљеватва из 2006. године, а 

Michelin задржава право да спроведе Аквизицију путем Понуде за преузимање. 

За судску шему куповине акцијског капитала, потребно је да шему потврди 

већина Fenner-ovih акционара присутних на судској скупштини који представљају 75% 

или више вредности акцијског капитала Fenner-а. Након одобрења акционара и 

одобрења Енглеског Суда, Michelin ће стећи појединачну контролу над Fenner-om 

путем стицанја целокупног акцијског капитала и гласачких права у Fenner-u, у складу 

са законом.            

 Комисија је наведени Уговор о сарадњи [...] са Објавом Препоручене готовинске 

аквизиције, прихватила као ваљани правни основ настанка концентрације.  

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка  2)  Закона. 

        Комисија је основу достављених података о висини укупних прихода Подносиоца 

пријаве и Циљног друштва остварених на светском тржишту и тржишту Републике 

Србије у 2017. години, утврдила да je Подносилац пријаве  имао обавезу да пријави 

концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији у 2017. години  

вишеструко већи од износа који су прописани чланом 61. став 1. тачка 1. Закона, као 

услова за пријаву концентрације.  

       Пријава концентрације је 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). У складу са наведеном уредбом, релевантно тржиште производа 

представља скуп роба или 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.         
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             Учесници у концентрацији сматрају да за потребе Пријављене концентрације 

није неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа, нити релевантно 

географско тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију, трансакција неће имати 

било каквих ефеката по конкуренцију у Србији. Ово стога што се учесници не 

преклапају  на релевантном тржишту, а Циљно друштво је реализовало минималне 

продаје у Србији. 

         Одсуство преклапања је евидентно када се анализирају производи које учесници 

продају и без потребе да се прецизно дефинишу релевантна тржишта. 

- Michelin: продаје и дистрибуира гуме, продаје путне водиче, продаје 3d металне 

штампаче, лиценцира сопствене брендове за произвођаче додатне опреме. 

- Fenner: дизајнира и производи транспортне траке за велике тежине и пружа 

повезане услуге транспорта (укључујући дизајнирање, одржавање и 

инсталације), дизајнира и производи печате и системе за заптивање за нафту и 

гас и флуидне апликације, дизајнира и производи армиране појасеве (за 

контролу кретања и пренос снаге), црева и специјалне еластомерне производе, 

дизајнира и производи биомедицинске текстилне компоненте и биомaтеријале 

(за употребу у имплантабилним медицинским уређајима) и наменске 

медицинске уређаје за једнократну употребу (за контролу крви и ћелијску 

терапију).  

         У складу са наведеним, не постоје хоризонтална преклапања активности између 

учесника, нити су учесници активни на било ком усходном или нисходном тржишту, 

на којем је други учесник активан. Стога међу учесницима нема вертикалних веза. Шта 

више, учесници нису активни ни на блиско повезаним релевантним тржиштима, с 

обзиром да производи и услуге које нуде учесници нису директно комплементарни и 

не припадају повезаним тржиштима. Због свега наведеног, по мишљењу Подносиоца,  

дефиниција релевантног тржишта производа може остати и отворена.  

       Међутим, у сврху  пружања потпуних информација везаних за релевантно 

тржиште, Подносилац сматра да би се за пријављену концентрацију, у складу са 

обимом пословних активности Циљног друштва, релевантно тржиште производа могло 

дефинисати као тржиште производње и продаје транспортних трака  и армираних 

полимерних производа за рударство и индустријска тржишта. 

         Комисија је прихватила предложену дефиницију релевантног тржишта од стране 

Подносиоца, иако је по оцени Комисије могуће релевантно тржиште производа 

дефинисати као два посебно дефинисана тржишта. Прво, као тржиште Производње и 

продаје транспортних трака велике тежине и пружање повезаних услуга транспорта, и 

друго тржиште, као тржиште Производње армираних полимерних производа за 

рударство и индустријска тржишта. Ово из разлога што Fenner као Циљно друштво 

послује преко две дивизије са различитим активностима, ECS која производи и продаје 

транспортне траке и АЕР која обезбеђује решења у области производње напредних 

полимерних материјала. Међутим, имајући у виду занемарљиво присуство Циљног 

друштва на српском тржишту и истовремено одсуство Подносиоца пријаве на било 

ком од овако подељено дефинисаних тржишта, Комисија је за потребе ове 

концентрације прихватила предложену дефиницију релевантног тржишта производа од 

стране Подносиоца пријаве.     
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          Релевантно географско тржиште одређено је као тржиште Републике Србије, што 

је био и предлог Подносиоца пријаве, а Комисија је полазећи од законске дефиниције 

из члана 6. Закона, узела географски опсег Републике Србије као релевантно 

географско тржиште, јер из природе предложене трансакције, не проистиче никакво 

њено дејство само на посебном или ужем подручју у Србији.  

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

  Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу доступних података и података које су јој достављене уз    

Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену 

тржишне структуре на релевантном тржишту и да неће негативно утицати на 

конкуренцију у Републици Србији. Ово са следећих разлога. 

           Подносилац пријаве, односно релевантна група Michelin је активна у продаји и 

дистрибуцији гума, продаји путних водича, продаји 3d металних штампача, и  

лиценцира сопствене брендове за произвођаче додатне опреме. Зависно друштво 

Подносиоца пријаве у Србији Tigar Tyres d.o.o. Пирот, бави се производњом гума за 

возила и протектирањем гума за возила. 

           Fenner, друштво над којим се стиче контрола нема регистровано присуство у 

Србији, а у релевантном периоду остварило је приход од продаје у Србији од свега 

70.000 евра. Циљно друштво, као што је већ наведено и глобално дефинисано, бави се 

производњом и продајом транспортних трака  и армираних полимерних производа за 

рударство и индустријска тржишта. 

           У погледу процене обима и вредности релевантног тржишта у Србији, као и о 

учешћу конкурената на релевантном тржишту, учесници концентрације немају 

података из ралога што Michelin није присутан на релевантном тржишту, а Fenner нема 

регистровано присуство у Србији, због чега учесницима нису доступне било какве 

процене тржишних удела конкурената у Србији. Према општим сазнањима учесника и 

на основу јавно доступних извора главни конкурент на тржишту транспортних трака у 

Србији је „Continental“ који има свој производни погон у Србији („Колубара-

Универзал“). Међутим, услед претходно наведених разлога учесницима нису познати 

тржишни удели конкурената, а Подносилац пријаве сматра да спровођење предметне 

трансакције неће довести до штетних ефеката, јер се учесници не преклапају ни 

хоризонтално ни вертикално на релевантном тржишту у Србији. Стога, предметна 

концентрација неће водити стварању или јачању доминантног положаја.                          

          На основу изложеног, Комисија је оценила да између учесника концентрације на  

тржишту Републике Србије нема хоризонталних веза нити  вертикалних преклапања на 

утврђеном релевантном тржишту, а због одсуства Подносиоца пријаве, и малог 

присуства Циљног дружтва на релевантном тржишту, не долази до повећања 

тржишног удела учесника, који је иначе, у овом поступку оцењен као занемарљив.  

          Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале 

критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је 

концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона. 

           У складу са наведеним, а на основу члана 19. Закона и  одлучено је као у ставу I 

диспозитивa овог решења. 

 

 

 

          Одлука у ставу II решења донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и 

члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 
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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 

  

              

  

 


