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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренцијe („Службени гласник 

РС“ број 51/09) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2011),   

члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције(«Службени гласник РС» 

број 49/2010), члан Савета Kомисије за заштиту конкуренције по овлашћењу 

председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-243/2013-1 од 29.марта 2013. 

године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-215/2013 коју је у име клијента  

друштва DB Mobility Logistics са регистрованим седиштем на адреси Potsdamer Platz 2, 

10785 Berlin, Немачка, по приложеном пуномоћју поднела Тијана Којовић, адвокат из 

Београда, ул. Добрачина 38, дана 18.04. 2013. године, доноси следеће 

 
 

                                                             Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне контроле друштва «DB Mobility Logistics AG» са 

регистрованим седиштем на адреси Potsdamer Platz 2, 10785 Berlin, Немачка, над  

друштавом «Veolia Transport Central Europe GmbH» путем преузимања 100% удела у 

капиталу овог друштва, на који начин долази и до успостављања  посредне контроле 

над два домаћа друштва која су под контролом «Veolia Transport Central Europe 

GmbH» и то: друштвом «Veolia Transport LUV doo Beograd» са регистрованим 

седиштем на адреси Зрењанински пут 86м Београд, и матичним бројем 07084172, и 

друштвом «Veolia Transport LITAS» doo Požarevac са регистрованим седиштем на 

адреси Ђуре Ђаковића 3 Пожаревац и матичним бројем 07163851. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве благовремено и у целости извршио уплату 

износа од 2.792.250,00(двамилионаседамстотинадеведесетдвехиљадедвестотинепедесет 

динара) на рачун Комисије за заштиту конкуренције бр. 840-0000000880668-16, отворен 

код Управе за трезор, Министарство финансија и привреде, с позивом на број 6/0-02-

215/2013, што представља одговарајућу динарску противвредност накнаде из чл. 2. тач. 

6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције, израчунату по средњем курсу НБС на дан уплате. 
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