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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 6/0-02-345/2021-1, коју је 23. марта 2021. године поднело 
привредно друштво Hisense Home Appliances Group Co., Ltd, са седиштем на адреси бр. 
8 Ronggang Road, Ronggui Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong округ, 
Народна Република Кина, преко пуномоћника адвоката Маје Станковић, из адвокатске 
канцеларије Wolf Theis, Булевар Михајла Пупина 6, Београд, дана 21. маја 2021. 
године, доноси следеће 

РЕШЕЊЕ 

 
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Hisense Home 
Appliances Group Co., Ltd, са седиштем на адреси бр. 8 Ronggang Road, Ronggui Street, 
Shunde District, Foshan City, Guangdong округ, Народна Република Кина, регистарски 
број 91440000190343548Ј, над привредним друштвом Sanden Holdings Corporation, са 
седиштем на адреси бр. 20 Kotobuki-cho, lsesaki-shi, Grunma, Јапан, регистарски број 
0700-01-013386, и његовим зависним друштвима, куповином акција. 
   
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 30. марта 2021. године уплатио износ 
од ХХХ евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља 
одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 
скраћеном поступку. 
 

Образложење 
 

Привреднo друштвo Hisense Home Appliances Group Co., Ltd, са седиштем на адреси бр. 
8 Ronggang Road, Ronggui Street, Shunde District, Foshan City, Guangdong округ, 
Народна Република Кина, регистарски број 91440000190343548Ј (у даљем тексту: 
Hisense или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у 
даљем тексту: Комисија), дана 23. марта 2021. године преко пуномоћника, адвоката 
Маје Станковић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-345/2021-1 
(у даљем тексту: пријава). Комисији су достављене и допуне пријаве број 6/0-02-
345/2021-3 од 16. априла 2021. године и 6/0-02-345/2021-4 од 22. априла 2021. године. 
Подносилац пријаве је предложио 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 
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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 5/16). Извод о 
извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је прописани износ за 
издавање акта уплаћен у целости, што је утврђено у ставу II диспозитива. 
 
На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 
одређених података број 6/0-02-345/2021-5 од 5. маја 2021. године  (у даљем тексту: 
захтев). Садржину захтева представља спецификација података из пријаве, а чија се 
заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија je о 
овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.   
 
Учесници у концентрацији 

 
Подносилац пријаве је део Hisense групе друштава, мултинационалног произвођача 
беле технике и електронских ypeђаја са седиштем у граду Qingdao, округ Shandong, 
Народна Република Кина. Hisense група друштава производи и продаје кућне апарате, 
конкретно: апарате за кување (плоче за кување, шпорете и рерне), аспираторе, машине 
за прање судова, фрижидере, замрзиваче, микроталасне пећнице, машине за прање 
веша, машине за сушење веша, мале кућне апарате (усисиваче, кухињске ваге, 
ледомате, мини пећнице, тостере, роштиље за кућну употребу, шпорете на пару, 
апарате за кафу, кетлере, соковнике, блендере итд.), клима уређаје, бојлере, топлотне 
пумпе, вентилаторе и одвлаживаче ваздуха за стамбене и пословне зграде, телевизоре, 
рисивере, опрему за дигитално емитовање ТВ програма, лап-топ рачунаре, мобилне 
телефоне, wi-fi рутере, компјутерске wi-fi картице, оптичке компоненте за индустрију 
телекомуникација и индустрију преноса података. Hisense група такође пружа широк 
спектар услуга, укључујући управљање имовином, услуге из области информационе 
технологије, дизајнирања производа, дизајнирања калупа, израде образаца као и обраде 
и производње калупа. 
 
Матично друштво Hisense групе je друштво Hisense Group Holdings Co. Ltd, са 
седиштем у Народној Републици Кини. Ниједан од чланова друштва Hisense групе 
нема искључиву или заједничку контролу над овим друштвом. Након реструктуирања, 
Hisense група више нема статyс друштва у државном власништву. Раније матично 
друштво Hisense rpyne, Hisense Co. Ltd., Народна Република Кина, јесте друштво у 
државном власништву. Удели овог друштва су у крајњем власништву Комисије за 
надзор и управљање државном имовином владе округа Qingdao, Народна Република 
Кина. Друштво Hisense Co. Ltd. поседује мањинско, неконтролно учешће од 26,79% 
акција/гласачких права у друштву Hisense Group Holdings Co. Ltd. Друштво Hisense Co. 
Ltd. нема право вета у вези са стратешким пословним одлукама Hisense групе друштава 
и није у моryћности да врши фактичку контролу. 
 
Hisense група je y Cpбији присутна преко европске групе Hisense друштава, са 
друштвом Hisense Europe Holding GmbH, као холдинг компанијом која контролише сва 
друштва из некадашње Gorenje групe. На територији Републике Србије подносилац 
пријаве контролише следећа друштва: 

1. GORENJE APARATI ZA DOMAĆINSTVO DOO VALJEVO, са седиштем на 
адреси Булевар палих бораца 91/92 5, Ваљево, матични број 17558757; 

2. GORENJE HOME DOO ZAJEČAR, са седиштем на адреси Неготински Пут бб, 
матични број 20711949; 
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3. TRGOVINSKO PREDUZEĆE GORENJE DOO, BEOGRAD, са седиштем на 
адреси Цара Душана 10а, Београд, матични број 17150286; 

4. PRIVREDNO DRUŠTVO ZA EKOLOŠKU DELATNOST GORENJE EKOLOGIJA 
DOO STARA PAZOVA, са седиштем на адреси Новосадски пут бб, Стара 
Пазова, матични број 20746718; 

5. DRUŠTVO ZA TRGOVINU I INŽENJERING GORENJE GTI DOO BEOGRAD-
VOŽDOVAC, са седиштем на адреси Мишка Јовановића 9, Београд, матични 
број 20570628; 

6. Gorenje MDM doo Kragujevac, са седиштем на адреси Косовска 4, Крагујевац, 
матични број 20947608; 

7. ST-BANA NEKRETNINE DOO BEOGRAD (STARI GRAD), са седиштем на 
адреси Страхињића Бана 9, Београд, матични број 20346680. 

 
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над привредним 
друштвом Sanden Holdings Corporation, са седиштем на адреси бр. 20 Kotobuki-cho, 
lsesaki-shi, Grunma, Јапан (у даљем тексту: Sanden или циљно друштво). Циљно 
друштво ce превасходно бави снабдевањем ауто индустрије на глобалном нивоу, а у 
мањој мери је активно и на пољу производње грађевинских и пољопривредних 
машина. Након неколико реорганизација, активности циљног друштва су ограничене 
на аутомобилску индустрију. Друштво Sanden производи и продаје компоненте за 
контролу рада клима ypeђaja у аутомобилима, вијачне компресоре и е-компресоре. 
Акције друштва Sanden cy у власништву разних акционара. Тренутно нема акционара 
који поседује 10% или више акција или гласачких права у циљном друштву. На 
тржишту Републике Србије циљно друштво не остварује никакве приходе нити је 
присутно на било који други начин. 
 
Опис трансакције и акт о концентрацији 
 
Подносилац пријаве намерава да, преко свог зависног друштва Hisense Japan 
Automotive Air-Conditioning Systems Corporation, са седиштем на адреси Shin-Kawasaki 
Mitsui Building West Tower 1-1-2 Кashimada, Sawai-ku, град Kawasaki, Јапан, 
регистарски број 0200-03-019398, стекне 75% акција и гласачких права и, стога, 
појединачну контролу над циљним друштвом, укључујући и његова зависна друштва 
широм света. 
 
Након затварања предложене трансакције, циљно друштво Sanden ће бити зависно 
друштво под искључивом контролом подносиоца пријаве који ћe у њему поседовати 
75% акција. Након затварања трансакције, преосталих 25% акција и даље ћe држати 
тренутни акционари друштва Sanden, које претежно чине банке и фондације у Јапану. 
Као акт о концентрацији Комисији је достављен Уговор о купопродаји акција од 1. 
марта 2021. године, закључен између подносиоца пријаве и циљног друштва. 
 
Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 
члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Комисија је на основу достављених података о 
висини укупних прихода учесника концентрације, остварених на светском тржишту и 
тржишту Републике Србије у 2019. години, утврдила да је подносилац пријаве имао 
обавезу пријаве концентрације, јер је укупан приход свих учесника у концентрацији у 
2019. години већи од износа који је прописан чланом 61. став 1. тачка 1) Закона, као 
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услова за пријаву концентрације. Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 1. 
Закона. 
 
Релевантно тржиште 
 

Релевантно тржиште 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. 
 
Предметна трансакција се односи на тржиште аутомобилских компоненти, односно на 
системе контроле климе и модуле за хлађење мотора и његове саставне делове, што је 
област у којој циљно друштво послује, и то на следеће: 

 
1. Системи за контролу климе служе за заштиту путника од спољашњих 

температура и омогућавају им регулацију унутрашње температуре. Системи за 
контролу климе састоје се од три главна елемента:  

• NVAC јединица која контролише температуру провлачењем ваздуха из 
возила кроз опрему за грејање/климатизацију; 

• Компресор који компримује расхладни флуид за високе температуре који 
испарава у NVAC-у; 

• Кондензатор који кондензује гасовито расхладно средство високог 
притиска/температуре. 

2. Модули за хлађење мотора служе за уклањање отпадне топлоте која се ослобођа 
унутрашњим сагоревањем из мотора. Састоје се углавном од грејача, 
вентилатора за хлађење, међухладњака и хладњака за уље. 

 
Имајући све претходно наведено у виду и полазећи од својстава, намене и цене 
предметног скупа производа, односно од делатности учесника у концентрацији а 
нарочито циљног друштва, Комисија је као релевантна тржишта производа 
дефинисала: 

1. Тржиште производње и велепродаје система за контролу климе и  

2. Тржиште производње и велепродаје модула за хлађење мотора. 

Даља сегментација дефинисаних релевантних тржишта није неопходна имајући у виду 
да циљно друштво ни на који начин није присутно на тржишту Републике Србије и да 
концентрација свакако неће нарушити конкуренцију у Србији. 
 
Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала на националном нивоу, као 
тржиште Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона. 
 
Оцена ефеката концентрације 
 
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију Комисија је 
на основу података који су јој достављени уз пријаву концентрације и њене допуне, 
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закључила да концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на 
дефинисаним релевантним тржиштима производа у Србији и да неће имати негативне 
ефекте на конкуренцију у Републици Србији. 
 
Према наводима подносиоца пријаве, Hisense група је на тржишту Републике Србије 
активна преко Gorenje групе друштава. Gorenje група производи кућне апарате у 
својим производним центрима који се налазе у Ваљеву и Зајечару. Такође, Hisense 
група преко друштва Gorenje d.o.o. Beograd, продаје кућне апарате, мале кућне апарате, 
телевизоре и клима уређаје за кућну употребу. Подносилац пријаве није присутан на 
дефинисаним релевантним тржиштима производа у Републици Србији. Циљно 
друштво је активно у области производње и велепродаје система за контролу климе и 
модула за хлађење мотора, али не остварује продају нити је на било који други начин 
присутно на тржишту Републике Србије.  
 
На основу свега наведеног, Комисија је закључила да предметна концентрација неће 
довести до хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеним 
релевантним тржиштима производа, и да у исто време неће довести 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 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. 
 

 

 

 


