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Објављени текст садржи заштићене податке. 

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

Комисија сматра одговарајућим начином заштите 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

                                                    

 

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 49/2011), одлучујући 

по пријави концентрације број 6/0-02-334/2018-1, коју је поднело привредно друштво 

Daimler AG, са седиштем на адреси Mercedesstraße 137, 70327 Штутгарт, СР Немачка, 

кога заступа пуномоћник адвокат Данијел Стевановић, из Београда, ул. Добрачина бр. 

15, дана 26. априла 2018. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва Daimler AG, са седиштем 

на адреси Mercedesstraße 137, 70327 Штутгарт, СР Немачка, матични број HRB 19360, 

над привредним друштвом Inteliligent Apps GmbH, са седиштем на адреси Große 

Elbstraße 223 Хамбург, СР Немачка, матични број HRB 110377, до које долази 

променом заједничке у појединачну контролу.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво Daimler AG, са седиштем на адреси 

Mercedesstraße 137, 70327 Штутгарт, СР Немачка, у целости извршило своју обавезу 

плаћања прописаног износа за издавање овог решења дана 10. априла 2018. године, 

уплатом износа од 25.000,00 евра (словима: двадесетпетхиљада евра) на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције. 

 

Образложење 

 

Привредно друштво Daimler AG, са седиштем у Немачкој, поднело је дана 03. 04. 2018. 

године преко пуномоћника пријаву концентрације која настаје стицањем појединачне 

контроле над привредним друштвом Inteliligent Apps GmbH, са седиштем у Немачкој, 

са предлогом да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 

трансакцију у скраћеном поступку. Прописани износ за издавање акта је уплаћен у 

целости.  

 

По поднетом захтеву за заштиту података у смислу члана 45. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), 

одлучено је посебним закључком. 
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Одлучујући по поднетој пријави, Комисија је размотрила поднету пријаву са 

прилозима и допуну од 25. 04. 2018. год., и закључила да треба одлучити као у 

диспозитиву овог решења из разлога који ће даље бити образложени.  

 

Увидом у достављену документацију, утврђено је да је пријава потпуна и поднета у 

складу са Законом и са чл. 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/2016). Увидом у изводе из 

одговарајућих регистара привредних субјеката, овде учесника концентрације, у њихове 

финансијске извештаје, као и у друге достављене доказе, утврђено је следеће. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве и стицалац контроле, друштво Daimler AG (у даљем тексту: 

подносилац пријаве или Daimler), регистровано је у Привредном регистру Б Основног 

суда у Штутгарту под бројем HRB 19360. Листиран је на Франкфуртској и 

Штутгартској берзи, и није под контролом ниједног друштва или физичког лица (стање 

на дан 31. 12. 2017. год.). Daimler је глобални произвођач премијум и комерцијалних 

возила (аутомобили, комби возила, камиони и аутобуси). Актуелне робне марке су: 

Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes me, Freightliner, Western 

Star, BharatBenz, FUSO, Setra и Thomas Built Buses. У сектору финансијских услуга, 

присутни су преко Mercedes-Benz Bank, Mercedes-Benz Financial, Daimler Truck 

Financial, moovel, car2go и mytaxi. У 2017. години продао је око 3,3 милиона возила и 

имао преко 189.000 запослених. Има велики број зависних друштава која чине тзв. 

Daimler групу. Једно од њих је и друштво које ће у предметној трансакцији стећи 

непосредну контролу: Daimler Mobility Services GmbH, са седиштем у Немачкој, на 

адреси Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen. Ово друштво, непосредни 

стицалац, развија и пружа услуге мобилности на бази паметних телефона, којима врши 

оптимизацију коришћења постојеће превозне инфраструктуре. Зависно друштво 

Daimler групе у Србији,  Mercedes-Benz Srbija i Crna Gora d.o.o., матични број 

17153757, тренутно је у поступку ликвидације, a другa зависнa друштва, огранкe или 

представништва, нема. Продају врши преко дистрибутера.  

 

Сва друштва која послују у оквиру тзв. Daimler групе, третирају се као један учесник 

на тржишту у смислу члана 5. Закона. У 2017. години, група је у свету остварила 

приход од 164.330 милиона евра, а у Србији [...] евра.  

 

Циљно друштво Inteliligent Apps GmbH (у даљем тексту: циљно друштво или mytaxi), 

регистровано је у Привредном регистру Б Основног суда у Хамбургу под бројем HRB 

110377. До спровођења трансакције, под заједничком је контролом Daimler-а ([...]% 

акција) и HNH Group Ltd из Лондона ([...]% акција). Послује у сектору такси 

диспечерске апликације, која омогућава контакт такси возача и клијената/путника, 

односно омогућава клијентима да наруче, плате и оцене такси вожњу путем интернета. 

mytaxi услуга се може користити преко интернет претраживача на десктоп рачунару 

или преко апликације инсталиране у паметном телефону клијента и такси возача или 

на другим мобилним уређајима. Апликација је доступна у главним оперативним 

системима које користе корисници паметних телефона и других мобилних уређаја, и 

то: Apple IOS, Android, Windows Phone и BlackBerry OS. mytaxi послује у више 

европских земаља преко својих зависних друштава (тзв. mytaxi група), али у Србији 

није присутно.  
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Сва друштва која послују у оквиру тзв. mytaxi групе, третирају се као један учесник на 

тржишту у смислу члана 5. Закона. У 2017. години, у свету је остварен приход од [...] 

евра, док у Србији приход није остварен.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Акт о концентрацији је Уговор о куповини акција за одређене акције друштва 

Inteliligent Apps GmbH, закључен 19. 03. 2018. год. у Немачкој, којим подносилац 

пријаве купује [...]% акција у циљном друштву. Након реализације предметне 

трансакције, Daimler ће имати укупно [...]% акција, а други акционар HNH Group Ltd, 

[...]% акција, што је испод „нивоа“ који би обезбедио заједничку контролу над циљним 

друштвом.  

 

Као разлог спровођења предметне трансакције и економско образложење, у пријави је 

наведено да Daimler [...]. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу чл. 17. ст. 1. тач. 2. Закона, до које долази променом заједничке у појединачну 

контролу. Учесник на тржишту који стиче контролу, овде подносилац пријаве,  има 

обавезу пријаве концентрације у смислу чл. 61. ст. 1. тач. 1. Закона, што је утврђено 

увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје учесника концентрације, 

који подаци су изнети претходно у тексту овог Образложења. Пријава је поднета у 

складу са чл. 63. ст. 1. тач. 3. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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.  

 

Подносилац пријаве сматра да, у конкретном случају, није неопходно одредити 

релевантно тржиште, с обзиром да учесници концентрације немају активности у 

Србији које се тичу тржишта за такси превоз и изнајмљивање приватних возила, за које 

иначе сматра да је одговарајуће релевантно тржиште. Даље наводи да се такси 

диспечерске апликације као што су mytaxi, Uber, Gett и др., такмиче на двостраном 

тржишту на коме су корисници апликација појединачни такси возачи односно такси 

диспечери и потенцијални путници. Апликација се инсталира преко платформи за 

продавницу апликација, обично без накнаде, на пример преко Google Play / App Store, 

при чему се разликују апликације за такси возаче од апликација за такси путнике. 

Добављачи/продавци апликација (нпр. mytaxi, Uber), остварују приход преко провизије 

коју наплаћују на цену такси вожње која је била „наручена“ преко апликације. 

Подносилац пријаве наводи да из праксе неких националних тела за заштиту 

конкуренције, произлази да оператори услуга превоза путем изнајмљивања приватних 

аутомобила, послују на истом релевантном тржишту производа као и такси возачи. 
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Ипак, сматра да прецизна дефиниција релевантног тржишта производа може коначно 

остати отворена, будући да учесници концентрације не нуде релевантне услуге у 

Србији. У погледу релевантног географског тржишта, сматра да се исто може 

дефинисати као локално, а у складу са Законом о превозу путника у друмском 

саобраћају (Службени гласник Републике Србије бр. 65/15), али прецизна дефиниција 

може коначно остати отворена, будући да учесници концентрације не нуде релевантне 

услуге у Србији. 

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од 

делатности учесника концентрације, одређено је релевантно тржиште производа у 

конкретном случају. Комисија је уважила чињеничне наводе подносиоца пријаве, 

укључујући и чињеницу да се ради о трансакцији у економском сектору такси услуга, 

али није могла да прихвати став и предлог дефиниције подносиоца пријаве, с обзиром 

да циљно друштво не обавља такси превоз путника. За оцену предметне концентрације, 

као релевантно тржиште производа одређено је тржиште услуга такси диспечера. 

Комисија се није упуштала у разматрање и оцену да ли су услуге превоза путем 

изнајмљивања приватних аутомобила, супститути са услугама такси превоза, с 

обзиром да ово питање није битно за дефиницију релевантног тржишта и одлуку у 

конкретном случају, односно не би довело до другачије одлуке. У складу са чл. 6. ст. 3. 

у вези чл. 2. Закона, за оцену предметне концентрације, као релевантно географско 

тржиште одређена је територија Републике Србије. 

 

У конкретном случају и за оцену предметне концентрације, даље сегментирање 

релевантног тржишта није неопходно, имајући у виду присуство учесника 

концентрације у Србији.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Из утврђеног чињеничног стања произлази да учесници концентрације нису присутни 

на утврђеном релевантном тржишту производа у Србији, те се може закључити да, 

спровођењем предметне концентрације неће доћи до промене структуре тржишта, 

односно до негативних ефеката.  

 

Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да су 

испуњени услови дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог разлога, 

одлучено је као у ставу првом изреке овог решења.  

    

Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона као и чл. 2. ст. 1. тач. 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 пријема 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. 
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закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 

и 106/2015).  

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                        

       Др Милоје Обрадовић 

 


