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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 6/0-02-685/2022-1, коју су дана 11. октобра 2022. године поднела 

привредна друштва Stellantis N.V., са седиштем на адреси Singaporestraat, 92-100, Lijnden, 

Холандија и Hon Hai Precision Industry Со. Ltd., са седиштем на адреси No. 2, Ziyou St., 

Tucheng Dist., New Taipei City, Тајван, Народна Република Кина, преко пуномоћника, 

адвоката Стефана Јанковића из адвокатске канцеларије Karanovic & Partners, Ресавска 23, 

Београд, дана 22. децембра 2022. године доноси следеће    

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

заједничким улагањем од стране привредних друштава Stellantis N.V., са седиштем на 

адреси Singaporestraat, 92-100, Lijnden, Холандија, регистарски броj 60372958, и Hon Hai 

Precision Industry Со. Ltd., са седиштем на адреси No. 2, Ziyou St., Tucheng Dist., New 

Taipei City, Тајван, Народна Република Кина, регистарски број 04541302, у циљу стварања 

новог учесника на тржишту који ће пословати на дугорочној основи и имати све функције 

независног учесника на тржишту, оснивањем привредног друштва са седиштем у 

Холандији, које ће се бавити производњом и продајом полупроводника за аутомобилску 

индустрију. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, привредна друштва Stellantis N.V. и Hon Hai 

Precision Industry Со. Ltd, дана 7. децембра 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 Stellantis N.V., са седиштем на адреси Singaporestraat, 92-100, Lijnden, 

Холандија, регистарски броj 60372958 (даље у тексту: Stellantis) и Hon Hai Precision 

Industry Со. Ltd., са седиштем на адреси No. 2, Ziyou St., Tucheng Dist., New Taipei City, 

Тајван, Народна Република Кина, регистарски број 04541302 (даље у тексту: Hon Hai), 

заједно означени као подносиоци пријаве, поднела су Комисији за заштиту конкуренције 
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(даље у тексту: Комисија), 11. октобра 2022. године, преко пуномоћника, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-685/2022-1 (у даљем тексту: пријава). 

Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри концентрацију учесника на 

тржишту у скраћеном поступку. Комисији су достављене и допуне пријаве 31. октобра, 18. 

и  23. новембра 2022. године.  

  

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 Stellantis је јавно листирано друштво са ограниченом одговорношћу, 

настало након спајања друштава Peugeot S.A. (даље у тексту: PSA) и Fiat Chrysler 

Automobiles N.V. (даље у тексту: FCA). Stellantis је матично друштво Stellantis групе 

друштава (даље у тексту: Stellantis група). Stellantis група је глобална аутомобилска 

групација која се бави дизајнирањем, инжењерингом, производњом, дистрибуцијом и 

продајом возила, делова и производних система широм света. Ова група такође пружа 

услуге финансирања малопродаје и дилера, ради подршке продаји својих брендираних 

возила. 

Преко свог зависног друштва Teksid, Stellantis производи и продаје ливене аутомобилске 

делове, с тим што је та продаја углавном унутар групе, осим за једног купца.  

Преко свог зависног друштва Comau, Stellantis производи и продаје аутоматизоване 

системе за монтажу моторних возила. 

Преко пословне јединице PCMA,  Stellantis производи и продаје пластичне ентеријере и 

пластичне екстеријере, системе за гориво, папучице и паркирне кочнице, као и заптиваче 

и кочиона црева за путничке аутомобиле, као и за средња и тешка комерцијална возила. 

Највећи део производње PCMA се односи на производњу брендираних путничких и лаких 

комерцијалних возила FCA, као и брендираних Iveco камиона.  

Stellantis пружа и услуге дељења возила и услуге мобилности под својим брендом 

Free2Move, као и финансијске услуге које се односе на куповину путничких аутомобила.  

Зависна друштва и представништва Stellantis групе регистрована у Србији су:  

1. FCA Srbija d.o.o., са седиштем на адреси Косовска бр. 4, Крагујевац, матични број 

20468122, регистрована делатност је производња моторних возила;  
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2. FCA Plastics Srbija d.o.o., са седиштем на адреси Косовска бр. 4, Крагујевац, 

матични број 20696192, регистрована делатност је производња осталих делова и 

додатне опреме за моторна возила;  

3. FAS Free Zone d.o.o., са седиштем на адреси Косовска бр. 4, Крагујевац, матични 

број 205677279, регистрована делатност је складиштење;  

4. FCA Services d.o.o., са седиштем на адреси Косовска бр. 4, Крагујевац, матични 

број 20766115, регистрована делатност је рачуноводствени, књиговодствени и 

ревизорски послови, пореско саветовање;  

5. Predstavništvo Fiat Auto S.p.A., са седиштем на адреси Деспота Стефана бр. 12, 

Београд, матични број 29008019, регистрована делатност је остале услужне 

активности подршке пословању;  

6. Fondacija Fiat Automobili Srbija Akademija, са седиштем на адреси Косовска 4, 

Крагујевац, матични број 28825013, регистрована делатност је делатност осталих 

организација на бази учлањења. 

Подносилац пријаве Hon Hai је матично друштво Foxconn групе, чије су акције листиране 

на Тајванској берзи. Foxconn група је светски произвођач електронике и пружалац 

технолошких решења. Ова група је активна у развоју електричних возила, у сегменту 

„дигиталног здравља“ и роботике, као и у технологијама попут вештачке интелигенције, 

полупроводника и комуникација нове генерације. 

Hon Hai је пружалац технолошких решења и његови производи и услуге су подељени на а) 

компоненте, које укључују широк асортиман конектора, склопова каблова, кућишта и 

електронских и других компонената, б) модула који се састоје од системских плоча и 

подсклопова и в) система, односно потпуне монтаже система електронских производа. 

Hon Hai започиње и услужни дизајн и производњу за електрична возила (CDMS услуге), и 

ове CDMS услуге тренутно су фокусиране на  тржишта Савеза земаља Југоисточне Азије 

(ASEAN) и САД.  

Foxconn група нема зависна друштва у Србији већ остварује приходе од продаје додатне 

опреме за мобилне телефоне и опреме за компјутере, али не на предложеном релевантном 

тржишту. 

Трансакција се односи на заједничко улагање подносилаца пријаве у циљу оснивања 

привредног друштва у Холандији, које ће се бавити производњом и продајом 

полупроводника за аутомобилску индустрију (даље у тексту: ЗУ или циљно друштво). 

Циљно друштво ће бити активно у дизајнирању, развоју, уговорној производњи, 

тестирању, паковању и продаји интегрисаних кола [...] и дизајнирању, развоју, услужној 

производњи, тестирању, паковању и продаји тзв. система на чипу за аутомобилско 

тржиште [...].  

ЗУ ће самостално и на дугорочној основи обављати све активности независног учесника 

на тржишту, ослањајући се на своје наменско финансирање, особље и средства за 

пословање са купцима трећим лицима, тако да ће, према наводима у пријави, бити 

потпуно функционално. Тренутно, како се наводи у пријави, није планирано да ЗУ буде 

активно у Србији. 

, 



4 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Концентрација се односи на заједничко улагање подносилаца пријаве у циљу стварања 

новог учесника на тржишту који ће пословати на дугорочној основи и имати све функције 

независног учесника на тржишту, оснивањем заједничког привредног друштва у ком ће 

сваки подносилац пријаве имати по 50% удела. Након спровођења концентрације, 

подносиоци ће вршити заједничку контролу над циљним друштвом. 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о заједничком улагању потписан 

дана 23. септембра 2022. године између подносилаца пријаве. У складу са овим уговором, 

подносиоци пријаве ће бити у мoгућнoсти дa вршe oдлучуjући утицaj у вeзи сa 

стрaтeшким пoслoвним aктивнoстимa ЗУ. Свaкo oд њих ћe имeнoвaти кључнe члaнoвe 

вишeг мeнaџмeнтa ЗУ и њихoви прeдстaвници ћe мoћи дa блoкирajу стрaтeшкe oдлукe, кao 

штo су oдoбрeњe пoслoвнoг плaнa и буџeтa ЗУ, на основу чега ћe зajeднички кoнтрoлисaти 

ЗУ. 

У пријави се наводи да ће, за потребе спровођења концентрације, Foxconn група најпре 

основати друштво у Холандији, у којем ће имати 100% удела, након чега ће Stellantis 

купити 50% удела у ЗУ, док ће преосталих 50% удела бити у власништву друштва Hon 

Hai.  

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази 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 групе којој припада подносилац пријаве у 

свету и у Републици Србији у 2021. години, проистиче да су ови приходи виши од 

прописаних износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. Закона. 

Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

 

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 сматрају да за потребе предметне пријаве није неопходно да се прецизно 

дефинише релевантно тржиште, јер, како истичу, без обзира на усвојену дефиницију, 

трансакција неће имати негативних ефеката на конкуренцију у Републици Србији. Ипак, у 

циљу достављања потпуних информација и имајући у виду планиране активности ЗУ, 



5 

 

учесници сматрају да би се релевантно тржиште производа могло дефинисати као 

тржиште за производњу и продају полупроводника за аутомобилску примену.  

 

Полупроводници су, како се објашњава у пријави, материјали, као што су силицијум, који 

делује као изолатор, али такође могу да проводе и електричну енергију. Полупроводници 

су у центру уређаја, као што су диоде, транзистори и других електронских компоненти и 

могу се наћи у готово сваком електронском уређају. Крајњи производи који садрже 

полупроводничке уређаје крећу се од базних станица, мобилних телефона, рачунара, 

кућних апарата и аутомобила до медицинске опреме, идентификационих система, 

електронике за велике индустрије и опреме за ваздухопловство.  

 

Подносиоци наводе да је Европска комисија (даље у тексту: ЕК) разматрала поделу 

тржишта полупроводника по категорији полупроводника и по крајњој употреби.  

 

Што се тиче разликовања по категоријама, ЕК је сматрала да је прикладно разликовати 

полупроводнике у оквиру категорија а) интегрисаних кола, б) дискретних и в) оптичких 

полупроводника и г) сензора и актуатора.  

 

Што се тиче разлике према крајњој употреби, ЕК је сматрала да постоји неколико главних 

примена за посебне полупроводничке уређаје: за комуникацију, потрошачке, рачунаре, 

војне, индустријске уређаје и за аутомобилску индустрију. 

 

Узимајући у обзир своју досадашњу праксу, а полазећи од делатности подносилаца 

пријаве и ЗУ, Комисија је за оцену предметне концентрације дефинисала релевантно 

тржиште производа као тржиште производње и велепродаје полупроводника за 

аутомобилску примену, прихвативши предлог подносилаца пријаве. 

 

Комисија је прихватила и предлог подносилаца пријаве да се за оцену предметне 

концентрације релевантно географско тржиште дефинише као територија Републике 

Србије, у складу са чланом 6. став 3. а у вези члана 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија је 

на основу података које су доставили подносиоци пријаве, оценила да спровођење 

предметне концентрације неће изазвати негативне ефекте на конкуренцију у Републици 

Србији, будући да подносиоци пријаве нису активни на релевантном тржишту, нити ће 

циљно друштво бити активно у Србији. 

 

Узимајући у обзир све претходно наведено, Комисија је констатовала да концентрација 

неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту и закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 

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 
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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. 

 

 

 

 

 


