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Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 

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

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите, изостављени 

подаци ознаком XXX 

                                     

 

 

 

    

    

 

 

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 6/0-02-614/2020-1, коју су дана 18. септембра 2020. године 

поднела привредна друштва Leonardo S.p.A., са седиштем на адреси Piazza Monte Grappa 

4, 00195 Рим, Италија, и Thales S.A., са седиштем на адреси Tour Carpe Diem, 31 Рlасе 

des Corolles- Esplanade Nord, Courbevoie, Француска, која заступа пуномоћник адвокат 

Никола Б. Познановић из Београда, улица Владимира Поповића бр. 6, дана 13. октобра 

2020. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту до које 

долази успостављањем заједничке контроле привредних друштава Leonardo S.p.A., са 

седиштем на адреси Piazza Monte Grappa 4, 00195 Рим, Италија, број регистрације 

00401990585, и Thales S.A., са седиштем на адреси Tour Carpe Diem, 31 Рlасе des 

Corolles- Esplanade Nord, Courbevoie, Француска, број регистрације 552 059 024, над 

пословањем у вези са земаљским системима за управљање свемирским системима 

привредног друштва Vitrociset S.p.A., са седиштем на адреси Via Tiburtina 1020, Рим, 

Италија, број регистрације 00145180923, и његова два зависна друштва, које ће бити 

пренето на друштво Telespazio S.p.A., са седиштем на адреси Via Tiburtina 965, Рим, 

Италија, број регистрације 01366520284, које се налази под заједничком контролом 

друштава Leonardo S.p.A. и Thales S.A.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве дана 23. септембра 2020. године уплатили 

износ од XXX евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара 

прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

 

Образложење 
 

Привреднa друштвa Leonardo S.p.A., са седиштем на адреси Piazza Monte Grappa 4, 

00195 Рим, Италија, број регистрације 00401990585, и Thales S.A., са седиштем на 

адреси Tour Carpe Diem, 31 Р1асе des Corolles- Esplanade Nord, Courbevoie, Француска, 

број регистрације 552 059 024 (у даљем тексту: Leonardo и Thales или заједно 

подносиоци пријаве), поднела су дана 18. септембра 2020. године преко пуномоћника 
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адвоката Николе Б. Познановића пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-

02-614/2020-1 (даље у тексту: пријава). Подносиоци пријаве су предложили да Комисија 

за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на 

тржишту у скраћеном поступку.  

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, Комисија је утврдила да је 

пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 

05/16). У списима предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је 

уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 

одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом захтеву 

одлучила посебним закључком о заштити података. 

    

Учесници у концентрацији 

 

Leonardo представља једну од највећих компанија активних на светском нивоу у 

областима ваздухопловно-свемирског пословања, одбране и сигурности, енергетике, 

комуникација, транспорта и аутоматике. Акције ове компаније котиране су на 

Миланској берзи, при чему највећег појединачног акционара представља држава 

Италија, која тренутно поседује 30,2% акцијског капитала. Пословање ове компаније 

организовано је у оквиру следећих дивизија: „Електроника“ (eng. Electronics), 

„Хеликоптери“ (eng. Helicopters), „Авиони“ (eng. Aircraft), „Аероструктуре“ (eng. 

Aerostructures) и „Високотехнолошка сигурност“ (eng. Cyber Security). 

 

Према наводима у пријави, друштво Leonardo у Републици Србији нема регистрована 

зависна друштва, а на тржишту Републике Србије је [...]. Посредством [...], друштво 

Leonardo је у Републици Србији у 2019. години остварило приход од [...] евра. 

 

Thales представља међународну компанију активну у пет главних области: 

ваздухопловно-свемирско пословање, свемирско пословање, земаљски транспорт, 

одбрана и сигурност и дигитални идентитет и сигурност. Акције ове компаније котиране 

су на „Euronext“ берзи у Паризу, при чему држава Француска поседује 26,68% њеног 

акцијског капитала. 

 

Друштво Thales у Републици Србији поседује регистровани огранак ТHALES AUSTRIA 

Gmbh ogranak Beograd, са седиштем на адреси Милентија Поповића бр. 9, Београд, 

претежна регистрована делатност: изградња електричних и телекомуникационих водова 

(шифра делатности: 4222), матични број 29504725. Према наводима у пријави, Thales је 

у 2019. години, на тржишту Републике Србије, остварио приход од укупно око [...] евра, 

посредством [...]. 

 

У области свемирског пословања подносиоци пријаве су активни посредством два 

потпуно функционална друштва заједничког улагања: Telespazio S.p.A., са седиштем у 

Италији, у ком друштво Leonardo поседује 67%, а друштво Thales 33% удела, и Thales 
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Alenia Sрасе S.A., са седиштем у Француској, у ком друштво Thales поседује 66,66% 

удела, а друштво Leonardo 33,33% удела.  

 

Подносиоци пријаве спровођење предметне трансакције намеравају да реализују 

посредством друштва Telespazio S.p.A. које је активно у пружању услуга и апликација 

крајњим корисницима коришћењем сателитских решења и производа или производа и 

решења која се на њих односе. 

 

Предметном трансакцијом обухваћен је део пословања у власништву друштва Vitrociset 

S.p.A., са седиштем на адреси Via Tiburtina n. 1020, Rim, Италија, број регистрације 

00145180923, и његова два зависна друштва Vitrociset Belgium S.p.r.1, са седиштем на 

адреси Rue Devant 1es Hetres 2, В-6890 Transinne, Белгија, број регистрације 

0807.169.365, и Vitrociset France S.a.r.1, са седиштем на адреси Rue Raymond Cresson 6, 

97310 Kourou, Француска, број регистрације 410 129 894 (у даљем тексту: циљно 

пословање). Друштво Vitrociset S.p.A. се тренутно налази у потпуном власништву и под 

контролом друштва Leonardo. Циљно пословање обухвата стално пословање друштва 

Vitrociset S.p.A. у вези са земаљским системима за управљање свемирским системима 

(пружање техничких и инжењерских услуга, производња решења, интеграција, 

оперативно управљање, одржавање и логистика у вези наведених система). Према 

наводима у пријави, циљно пословање не остварује приход нити је на било који други 

начин присутно на тржишту Републике Србије. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Оквирни уговор 

који су подносиоци пријаве закључили 14. маја 2020. године.  

 

У складу са наведеним уговором, предметном трансакцијом доћи ће до издвајања 

циљног пословања од друштва Vitrociset S.p.A., које се налази под појединачном 

контролом друштва Leonardo, и његовог преношења на друштво Telespazio S.p.A., које 

се налази под заједничком контролом подносилаца пријаве, [...].  

 

Из наведеног произилази да ће спровођење предметне трансакције довести до промене 

облика контроле над циљним пословањем, од појединачне коју је над њим вршило 

друштво Leonardo у заједничку контролу подносилаца пријаве. 

 

Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона.  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу 

члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске 

извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним 

приходима који су подносиоци пријаве остварили у свету и у Републици Србији у 2019. 

години проистиче да су ови приходи виши од прописаних износа остварених укупних 

годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што значи да је постојала 

обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са 

одредбама члана 63. став 2. Закона. 
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Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште производа 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.  

 

О активности група друштава којој припадају подносиоци пријаве било је речи у 

претходном делу Образложења. Циљно пословање обухвата земаљске системе за 

управљање свемирским системима. 

 

Подносиоци пријаве сматрају да, узимајући у обзир екстратериторијални карактер 

предметне концентрације, као и то да у Републици Србији не постоји преклапање 

активности подносилаца пријаве и циљног пословања, дефиниција релевантног тржишта 

производа може остати отворена. Ипак у циљу пружања комплетних информација, а 

имајући у виду предмет трансакције, подносиоци пријаве сматрају да се релевантно 

тржиште производа за потребе оцене предметне концентрације може дефинисати као 

„свемирски земаљски сегмент“.  

 

Европска комисија је у својим претходним одлукама (нпр. одлуке Европске комисије у 

предметима М.4403 Thales / Finmeccanica / Alcatel Alenia 5расе & Telespazio и М.З680 

Alcatel/Finmeccanica/Alcatel Alenia 5расе & Telespazio) разматрала област свемирских 

система и идентификовала два његова сегмента: свемирски сегмент и земаљски сегмент. 

Земаљски сегмент свемирских система обухвата све производе и услуге на земљи 

неопходне за подршку рада свемирског сегмента и који се продају одвојено од њега, као 

што су на пример управљање активностима лансирања и позиционирања сателита, 

активности контроле сателита и њиховог одржавања у орбити и активности контроле 

сателитских мисија у орбити. 

 

Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа 

роба/услуга, а нарочито активности циљног пословања, Комисија је за потребе оцене 

ефеката предметне концентрације, релевантно тржиште производа/услуга дефинисала 

као тржиште прозвода и услуга на земљи за подршку рада свемирских система. 

 

Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 

2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 

учесници у концентрацији нису присутни на дефинисаном релевантном тржишту 

производа у Републици Србији. 

 

Узимајући у обзир претходно наведено, Комисија је констатовала да предметна 

концентрација неће довести до хоризонталних преклапања нити до негативних 

вертикалних ефеката на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици 
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Србији, из ког разлога је закључила да не постоји забринутост у погледу било ког 

критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19. Закона, па је одлучено  као 

у ставу I диспозитива овог решења.  

  

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

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

Комисије за заштиту конкуренције, 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 достављања 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).  

 

 

           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                    

                           Небојша Перић, с. р. 

 

 

 

 


