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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 6/0-02-580/2022-1, коју су дана 8. августа 2022. године поднела 

привредна друштва SAUDI ARABIAN INDUSTRIAL INVESTMENTS COMPANY, са 

седиштем на адреси King Khaled International Airport Road, Riyadh Front Building N4, Ријад, 

Краљевина Саудијска Арабија, и 3D SYSTEMS, INC., са седиштем на адреси 333 Three D 

Systems Circle Rock Hill, SC 29730, Сједињене Америчке Државе, преко пуномоћника, 

адвоката Данијела Стевановића из Адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и 

партнери АОД,  са седиштем на адреси Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 14. 

септембра 2022. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје заједничким улагањем од стране привредних друштава SAUDI ARABIAN 

INDUSTRIAL INVESTMENTS COMPANY, са седиштем на адреси King Khaled 

International Airport Road, Riyadh Front Building N4, Ријад, Краљевина Саудијска Арабија, 

матични број 1010429943, и 3D SYSTEMS, INC., са седиштем на адреси 333 Three D 

Systems Circle Rock Hill, SC 29730, Сједињене Америчке Државе, матични број 95-

4431352, у циљу стварања новог учесника на тржишту који послује на дугорочној основи 

и има све функције независног учесника на тржишту, оснивањем привредног друштва у 

Краљевини Саудијској Арабији.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, дана 5. септембра 2022. године, уплатили 

износ од XXX динара 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 
 

Привредна друштва SAUDI ARABIAN INDUSTRIAL INVESTMENTS COMPANY, са 

седиштем на адреси King Khaled International Airport Road, Riyadh Front Building N4, Ријад, 

Краљевина Саудијска Арабија, матични број 1010429943 (даље у тексту: Dussur) и 3D 

SYSTEMS, INC., са седиштем на адреси 333 Three D Systems Circle Rock Hill, SC 29730, 

 
Р е п уб л и к а  Срб и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-580/2022-6 

Датум: 14. септембар 2022. године 

Објављени текст не садржи заштићене или 

изостављене податке. Заштићени подаци 

приказани су ознаком [...] или у распону 

који Комисија сматра одговарајућим 

начином заштите, а изостављени подаци 

ознаком XXX. 
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САД, матични број 95-4431352 (даље у тексту: 3DS), даље заједно у тексту: подносиоци 

пријаве, поднела су Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 8. 

августа 2022. године, преко пуномоћника адвоката, пријаву концентрације (у даљем 

тексту: пријава) која је заведена под бројем 6/0-02-580/2022-1. Допуна пријаве је 

достављена 13. септембра 2022. године. Подносиоци пријаве су предложили да 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, 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). Доказ о извршеној уплати, 

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

утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета. 

 

На основу члана 45. Закона, подносиоци пријаве су поднели Комисији захтев за заштиту 

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

одлучила посебним закључком о заштити података.   

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве Dussur се бави улагањем у стратешке економске секторе за развој 

мултитрансформацијских индустрија у свим индустријским секторима, укључујући 

поседовање, развој, изградњу, употребу, одржавање, продају, куповину, ренту и закуп 

непокретне и покретне материјалне и нематеријалне имовине у складу са прописима, како 

се наводи у пријави. Dussur намерава, како се наводи у пријави, да развија индустријске 

пројекте који ће допринети економском расту и диверзификацији индустријске базе 

Саудијске Арабије. 

 

Акције друштва Dussur су у власништву Јавног инвестиционог фонда Саудијске Арабије 

(даље у тексту: PIF) који поседује 50% основног капитала друштва, и посредно у 

власништву арапске нафтне компаније Saudi Aramco преко 1) Saudi Aramco Development 

Company које поседује 25% основног капитала и 2) Saudi Basic Industries Corporation које 

поседује преосталих 25% основног капитала. Према наводима из пријаве, Dussur послује 

независно од својих акционара, односно не ослања се на одлуке акционара о финансирању 

за своја појединачна улагања. 

 

Saudi Aramco се претежно бави тражењем, истраживањем, бушењем и вађењем 

хидрокарбонских супстанци и обрадом, производњом, рафинисањем и прометом тих 

супстанци. Saudi Aramco је друштво заједничког улагања у Саудијској Арабији основаном 

Краљевским декретом.  

 

Према наводима у пријави, PIF је суверени фонд богатства основан у Саудијској Арабији, 

Краљевским декретом. PIF је у искључивом власништву Саудијске Арабије. PIF има 

портфолио који се састоји од приближно 200 улагања широм света.  
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Dussur не продаје производе или услуге у Србији нити је присутан у Србији. [...]. 

 

Подносилац пријаве 3DS производи свеобухватна решења за 3D штампу и дигиталну 

производњу, укључујући 3D штампаче за пластику, метал, восак и био мастила, 

материјале, софтвере, напредне производне услуге и алате за дигитални дизајн. 3DS 

усмерава своје примене на две кључне области: здравство (које обухвата стоматолошке, 

медицинске уређаје, персонализоване здравствене услуге и регенеративну медицину) и 

индустрију (која обухвата ваздушни простор, одбрану, транспорт и општу производњу). 

3DS врши промет својих производа и услуга преко зависних друштава и каналских 

партнера широм света. 

 

3DS нуди свеобухватан асортиман 3D штампача, материјала, софтвера и дигиталних алата. 

3D штампачи трансформишу унос дигиталних података који се генеришу софтвером за 3D 

дизајн, софтвером за компјутерски потпомогнут дизајн (даље у тексту: CAD) или другим 

алатима за 3D дизајн, у штампане делове,  користећи неколико јединствених штампарских 

мотора који користе заштићене поступке градње слој по слој са низом материјала, како се 

наводи у пријави. Као део своје стратегије која је оријентисана ка решењима, 3DS нуди 

широк спектар технологија 3D штампе укључујући стереолитографију (SLA), селективно 

ласерско синтеровање, директну штампу металних делова, мултиџет штампу, колорџет 

штампу и екструзију и биоштампу на бази SLA. Штампачи 3DS користе широк спектар 

материјала, од којих су већина њихови заштићени материјали које друштво развија, 

комбинује и врши њихов промет. 3DS нуди и алате за дигитални дизајн, укључујући 

софтвере, скенере и тактилне уређаје, уз обезбеђивање решења за дизајн производа, 

симулацију, дизајн калупа и одливка, 3D скенирање за штампу, реверзибилни 

инжењеринг, механизацију производње, метрологију, инспекцију и радни ток производње. 

 

3DS је у искључивом власништву 3D Holdings, LLC, које је у већинском власништву 3D 

Systems Corporation и 3D Canada Company. 3D Systems Corporation је америчко друштво 

чијим се акцијама јавно тргује. 3DS нема зависна друштва нити активности у Србији, али 

је остварио приходе у Србији у 2021. години, при чему не на предложеном релевантном 

тржишту. 

 

Спровођењем концентрације, подносиоци пријаве намеравају да путем заједничког 

улагања оснују привредно друштво у Краљевини Саудијској Арабији, које ће као нови 

учесник на тржишту пословати на дугорочној основи и имати све функције независног 

учесника на тржишту (даље у тексту: циљно друштво или друштво заједничког улагања). 

Подносиоци пријаве намеравају да прошире употребу 3D штампе унутар Саудијске 

Арабије и MENA региона (Блиски Исток и Северна Африка) путем пословања друштва 

заједничког улагања.  

 

Подносиоци пријаве намеравају [...].  Планирано је да овај пројекат заједничког улагања 

обухвати и низ технологија 3D штампе за пластику и метал, као и 3DS инжењере 

апликација који ће донети експертизу која је специфична за индустрију. Објекат за 

иновације за купце и напредне примене ће, како се наводи у пријави, имати користи од 

стратешке географске локације Саудијске Арабије и представља још један корак, који је у 

складу са „Визијом Саудијске Арабије за 2030. годину“, за позиционирање Саудијске 
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Арабије као регионалног логистичког центра. Циљно друштво ће пословати у MENA 

региону, уз спорадичне продаје ван MENA региона. Ово друштво неће производити 

штампаче, [...]. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији  

 

Предложена трансакција ће бити спроведена на основу Уговора чланова друштва који су 

потписали подносиоци пријаве, који је достављен као акт о концентрацији, у складу са 

којим подносиоци пријаве оснивају заједничко друштво које ће пословати на тржишту на 

дугорочној основи и имати све функције независног учесника на тржишту. По окончању 

предложене трансакције, Dussur ће имати 51% удела у циљном друштву, a 3DS преосталих 

49% удела. Dussur и 3DS ће вршити заједничку контролу над циљним друштвом, у складу 

са Уговором чланова друштва,  

 

Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су подносиоци пријаве имали 

обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника у концентрацији већи од 

износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације.  

 

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. 

 

Подносиоци пријаве сматрају да се релевантно тржиште производа за потребе оцене 

предложене трансакције може дефинисати као тржиште за услуге 3D штампе, с обзиром 

на то да је то планирана активност друштва заједничког улагања. Услуга 3D штампe је 

модерна технологије производње тродимензионалних објеката. У тродимензионалној 

штампи, објекат се креира сукцесивно наношењем слојева материјала. Осим израде 

прототипова, 3D штампа нуди велики потенцијал за производњу различитих апликација у 

области производње накита, обуће, индустријског дизајна, архитектуре, аутомобилске и 

авио индустрије, као и стоматолошке и медицинске индустрије. 

 

Комисија је прихватила наведени предлог подносилаца пријаве и као релевантно тржиште 

производа дефинисала тржиште пружања услуга 3D штампе. 
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Комисија је као релевантно географско тржиште дефинисала територију Републике 

Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона, и у складу са предлогом 

подносиоца пријаве. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 

предметна трансакција неће довести до ограничавања, нарушавања или спречавања 

конкуренције у смислу члана 19. Закона, а поготово не стварањем и јачањем доминантног 

положаја на релевантном тржишту, имајући у виду да подносиоци пријаве нису активни 

на релевантном тржишту и да ће циљно друштво пословати ван Србије, конкретно у 

Саудијској Арабији и MENA региону.  

 

Комисија оцењује да спровођењем предметне концентрације неће доћи до негативних 

ефеката, хоризонтално или вертикално посматрано, те да не постоји забринутост у 

погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона.  

Из тог разлога 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 бр. 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. 

 

 

 

 


