
 

 

 

 

 

 

 

 

Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у  распону који  

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
 

 

                           

                                                                                              

               

 

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу председника Комисије 

за заштиту конкуренције број 1/0-06-168/2019-2 од 08.01.2019. године, 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 6/0-02-328/2019-1 од 05.04.2019. 

године, коју су заједнички поднели друштва SA Sogeclair, са седиштем на адреси 7 

Avenue Albert Durand, Zone aéroportuaire, 31703 Blagnac, Француска, и SAS AddUp, са 

седиштем на адреси, 5 rue Bleue, Zone Industrielle de Ladoux, 63118 Cébazat, Француска, 

преко пуномоћника адвоката Данијела Стевановића из АОД Моравчевић Војновић и 

партнери из Београда, улица Добрачина 15, дана  Х.05.2019. 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 друштава SA Sogeclair, матични  

број Регистра у Тулузу 335 218 269, са седиштем на адреси 7 Avenue Albert Durand, 

Zone aéroportuaire, 31703 Blagnac, Француска, и SAS AddUp, матични број 819 409 939 

Регистра у Клемон Ферану, са седиштем на адреси 5 rue Bleue, Zone Industrielle de 

Ladoux 63118 Cébazat, Француска, над новооснованим друштвом заједничког 

функционалног улагања  под називом PrintSky, са седиштем у Тулузу, Француска.  

  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су Подносиoци пријаве, друштво SA Sogeclair, матични  

број  335 218 269, са седиштем на адреси 7 Avenue Albert Durand, Zone aéroportuaire, 

31703 Blagnac, Француска, и друштво Predica Prevoyance Dialogue du Credit Agricole 

SA, матични број 334 028 123 , уплатили дана 16.05.2019. године, износ од 1.474.418,75 

(милиончетристоседамдесетчетирихиљадачетристоосамнаест и 75/100) РСД и износ  од  

1.474.388,75 (милиончетристоседамдесетчетирихиљадатристаосамдесетосам и 75/100) 

РСД, дана 24.05.2019. године, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што укупно 

представља прописани износ накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

 

 

 

 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/ IV, Београд 

Број:6/0-02-382/2019-10 

   Датум: 29. мај 2019. године 
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                                                         О б р а з л о ж е њ е 
 

          Привредна друштва, SA Sogeclair, матични  број Регистра у Тулузу 335 218 269, 

са седиштем на адреси 7 Avenue Albert Durand, Zone aéroportuaire, 31703 Blagnac, 

Француска, и SAS AddUp, матични број 819 409 939 Регистра у Клемон Ферану, са 

седиштем на адреси 5 rue Bleue, Zone Industrielle de Ladoux, 63118 Cébazat, Француска, 

(у даљем тексту: Подносиoци пријаве), поднели су дана 05.04.2019. године, преко 

заједничког пуномоћника адвоката Данијела Стевановића из АОД Моравчевић 

Војновић и партнери из Београда, улица Добрачина 15, Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија), Пријаву концентрације која је заведена под 

бројем  6/0-02-382/2019-1. Пријава је  допуњена поднесцима број 6/0-02-382/2019-2 од 

16.04.2019. године, број 6/0-02-382/2019-4 од 30.04.2019.године и број  6/0-02-382/2019-

9 од 28.05.2019. године. 

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

број 51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносиоци пријаве су  дана 21.05.2019. 

године, поднели Комисији и Захтев за заштиту одређених података садржаних у 

Пријави концентрације, који је у Комисији примљен под бројем 6/0-02-382/2019-6.       

Садржину захтева представља спецификација података и информација чија се заштита 

тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева, о чему је  Комисија  

одлучила   посебним  закључком, који се у овом решењу неће образлагати.  

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

у скраћеном облику, са допунама 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 заједничке контроле SA Sogeclair  (у даљем тексту:  

Sogeclair) је друштво регистровано у Француској и матично је друштво Sogeclair групе 

друштава. 

      Предмет пословања друштва Sogeclair је инжењеринг у следећим секторима: 

• Аеронаутике и космичког инжењеринга где користи своје искуство у области: 

архитектуре и интеграције (процеси, методе, структуре, инсталације система, 

производни инжењеринг), дизајна (примарни и секундарни метали и 

композитне структуре, механички и електрични системи, инсталације), 

симулације и обрачуна (поготово моделовање коначних, статичких елемената), 

тестирања и квалификација и подршке за услужне авионе. Осим тога,  Sogeclair 

развија активности управљања конфигурацијом, оперативни квалитет и процес 

саветовања и подршку за инструменте, током  века трајања индустријског 

производа. 

•  Мисијских возила: где користи своју експертизу у инжињерингу за утврђивање, 

дизајнирање и производњу цивилних и војних специјалних возила. 

•  Симулације: где пружа и развија решења у области истраживачких 

инструмената за збрајање, студија и обуке, као и радионице и програме за 

симулацију. 



3 

 

        Sogeclair је друштво листирано на берзи Euronext Paris. Власничка структура 

Sogeclair-а на дан 31.12.2017. године је следећа: Philippe Robardey 34,26%   акција, 

Anne Robardey 12,82%, Jean-Louis Robardey 7,75%, Huguette Robardey 7,36%, Antoine 

Robardey 8,09%, Alexandre Robardey 7,55%, Остали инвеститори 27,63% акција,  Разни 

регистровани учесници 0,07% акција  и Сопствене акције 5,04%. 

         Sogeclair група нема зависна друштва , огранке или представништва регистрована 

у Србији, нити послује у Србији.      

 

        Други подносилац пријаве и стицалац заједничке контроле у предметној 

трансакцији SAS AddUp (у даљем тексту: AddUp) је матично друштво AddUp групе 

друштава. AddUp је заједничко улагање са по 50% учешћа [...] и [...]. Власник 100% [...] 

је CGEM које је матично друштво Michelin групе, а власник 100% [...] је  француско 

друштво [...]. 

       Акционари друштва CGEM на дан 30.06.2018. године, били су: 60,10% 

нерезидентни инситуционални акционари; 26,20% француски институционални 

акционари; 11,70% акционари физичка лица, и 2% запослени (План штедње групе). 

       AddUp је специјализован за „3D индустријску штампу метала“ (технологију 

адитивне производње метала) од (1) дизајнирања и производње машина, производних 

линија и сродних услуга, до (2) редизајнирања и производње металних делова у 

прототиповима или серијама и сродних услуга.     

       Према наводима подносилаца пријаве, AddUp послује у индустрији, секторима 

аутомобилизма, аеронаутике и космоса и луксуза. 

        AddUp група не послује и нема зависних друштава, огранака или представништва 

регистрованих у Србији.  

 

      Пријављена концентрација се односи на оснивање потпуног функционалног 

заједничког улагања PrintSky, са седиштем у Тулузу, Француска (у даљем тексту: 

PrintSky или ЗУ), од стране Sogeclair и AddUp. По оснивању, Sogeclair и AddUp ће 

имати заједничку контролу над ЗУ, при чему ће Sogeclair имати 51% удела у ЗУ, а 

AddUp преосталих 49%. 

       PrintSky ће развијати и вршити промет решења за 3D штампу метала у секторима 

аеронаутике, одбране и ваздухопловства, која искључиво подразумевају прављење 

узорака дизајна. PrintSky ће [...].  

       Заједничко улагање ће спојити комплементарна знања својих матичних друштава 

Sogeclair (сектор за истраживање) и AddUp (производња машина и делова који настају 

из адитивне производње), који нису конкуренти. 

 

         Партнери у заједничком улагању остварили су у 2017. финансијској години, 

следеће укупне приходе. Светски приход Sogeclair износио је 147,32 милиона ЕУР, а у 

Србији није остварио никакав приход. AddUp је на светском нивоу остварио укупан 

приход од  [...]. ЕУР, док је у Србији укупан приход износио 32,4 милиона ЕУР. 

Наведени укупни приходи представљају  [...]. укупне приходе AddUp групе. Према 

наводима Подносилаца пријаве, коначни подаци о приходима учесника генерисаним у 

2018. години, још увек нису доступни, али се процењује да вишеструко премашују 

прописане износе за обавезу нотификације. 
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2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предметна трансакција настаје заједничким улагањем, тј. оснивањем потпуно 

функционалног заједничког улагања PrintSky, од стране Подносилаца пријаве Sogeclair 

и AddUp, што представља концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона.  

Као акт о концентрацији, односно правни основ предложене трансакције 

достављени су Статут и Уговор чланова друштва који је закључен 21.03.2019. године, 

између Sogeclair и AddUp као чланова друштва заједничког улагања, и уз присуство 

PrintSky чија је регистрација у току у Регистру привредних субјеката у Тулузу. 

Путем предложене трансакције, Sogeclair и AddUp ће вршити заједничку 

контролу над PrintSky, при чему ће Sogeclair имати 51%, односно AddUp 49% удела у 

PrintSky-у. Контролу ће вршити [...].   

Комисија је Статут и наведени Уговор чланова друштва 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  3)  Закона. 

       Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода 

Подносилаца пријаве и групе Циљног друштва, остварених на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије у финансијској 2017. години, утврдила да су Подносиоци 

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

концентрацији у финансијској 2017. години  вишеструко већи од износа који су 

прописани чланом 61. став 1. тачка 1. Закона, као услова за пријаву концентрације, а 

што је процена Подносилаца пријаве и о приходима учесника у 2018. години. 

       Пријава концентрације је поднета благовремено и у складу са чланом 63. 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.         

        Подносиоци пријаве су навели да по њиховом сазнању, индустрија адитивне 

производње или 3D штампа ( начин производње где се из дигиталног модела ствара 

тродимензионални предмет), још увек није разматрана у пракси било Европске 

Комисије, било европских органа за заштиту конкуренције. Fives и Michelin су 

приликом оснивања AddUp-а, предложили у пријави концентрације Европској 

Комисији следеће дефинисање релевантног тржишта: 

- светско тржиште за производњу и продају система за адитивну производњу, и 

- европско тржиште за услуге које се односе на адитивну производњу (услуге 

инжењеринга). 
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        Подносиоци пријаве сматрају прикладним да се преузме овако предложена 

дефиниција, без обзира што Европска Комисија није заузела коначан став у погледу 

утврђивања релевантног тржишта у предмету M.7797- Michelin/ Fives/JV. 

        Тржиште за адитивну производњу је тржиште у настајању које карактерише 

потенцијално важан развој. Према подацима који су доступни странама, тј. учесницима 

у концентрацији, постоји  [...].  фабрика на овом тржишту, од којих се  [...].  налазе у 

Европи. Број фабрика  [...]., а AddUp је мали учесник на овом глобалном тржишту. 

Заједничко улагање PrintSky, на овом тржишту суочиће се са реномираним и 

развијеним конкурентима на тржишту адитивне производње, као што су 3D 

Spartacus3D, Poly-Shape и Gorgé група. 

         При утврђивању релевантног тржишта у предмету предложене трансакције, 

Комисија је имала у виду активност групе Циљног друштва, тј. Заједничког улагања, 

па је стога дефинисање релевантног тржишта од стране Подносилаца пријаве, 

прихватила као исправно, али за потребе овог решења без географске ознаке светско, 

односно европско, већ само, као релевантно тржиште за  производњу и продају система 

за адитивну производњу, и релевантно тржиште за услуге које се односе на адитивну 

производњу (услуге инжењеринга). 

         У погледу релевантног географског тржишта, Подносиоци пријаве нису посебно 

предложили дефинисање релевантног географског тржишта, па је Комисија  полазећи 

од своје надлежности да испитује ефекте концентрација по конкуренцију на српском 

тржишту  у смислу члана 6. Закона, одредила географски опсег Републике Србије као 

релевантно географско тржиште. 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

  Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу доступних података и података који су јој достављени уз    

Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену 

тржишне структуре ни на једном од релевантних тржишта у Србији и да неће имати 

никаквог утицаја на конкуренцију у Републици Србији. Ово са следећих разлога.  

 Учесници концентрације нису активни на тржишту Србије у сектору на који се 

концентрација односи. Стога, учесници у концентрације немају тржишне уделе на 

утврђеним релевантним тржиштима, па немају ни сазнања о величини и вредности 

релевантног тржишта, нити о тржишним уделима конкурената.  

Између активности друштава Sogeclair и AddUp не постоје хоризонтална 

преклапања ни на светском тржишту нити у Србији, а њихове активности су 

комплементарне и Заједничко улагање PrintSky ће спојити комплементарна знања 

Sogeclair (сектор за истраживање) и AddUp-а (производња машина и делова које 

настају из адитивне производње). Даље, Sogeclair и AddUp ће задржати свако своје 

релевантне активности које су одвојене од друштва PrintSky као заједничког улагања. 

Стим у вези, [...].  

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

тржишту Републике Србије нема  хоризонталних преклапања, нити  вертикалних веза 

на утврђеним релевантним тржиштима,  због чега на тржишту у Србији, не долази ни 

до промена, нити каквог повећања тржишног удела Подносилаца пријаве или Циљног 

друштва, односно учесника у концентрацији, који тржишно учешће у Србији немају на 

утврђеним релевантним тржиштима. 

          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. 
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           У складу са наведеним, а на основу члана 19. Закона  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 

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, 106/2015 и 95/2018).  

  

 

  П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ 

      

      Чедомир Радојчић, члан Савета 

  

              

  

 


