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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“, бр. 49/11), одлучујући по Пријави 

концентрације број: 6/0-02-743/2018-1 друштва ZF Friedrichshafen AG, са седиштем на 

адреси Löwentaler Straße 20, 88046 Friedrichshafen, Немачка, поднетој 22. октобра 2018. 

године преко пуномоћника, адвоката Данијела Стевановића и осталих адвоката из 

Моравчевић, Војновић & Партнери аод из Београда, Добрачина бр. 15, дана 5. новембра 

2018. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем заједничке контроле друштва ZF Friedrichshafen AG, са 

регистрованим седиштем на адреси Löwentaler Straße 20, 88046 Friedrichshafen, Немачка, 

матични број: HRB 630206, преко зависног друштва Zukunft Ventures GmbH, са 

регистрованим седиштем на адреси Graf-von-Soden-Platz 1, 88046 Friedrichshafen, Немачка, 

матични број: HRB 734132, над друштвом ASAP Holding GmbH, са регистрованим 

седиштем на адреси Sachsstraße 1A, 85080 Gaimersheim, Немачка, матични број: HRB 5396, 

куповином 35% удела, коју ће вршити са друштвима MINE Beteiligungs GmbH, матични 

број: HRB 5392 и GS Group GmbH, матични број: HRB 108117, досадашњим вршиоцима 

заједничке двостране контроле. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио 2.958.035,00 

(словима: двамилионадеветстотинапедесетосамхиљадатридесетпет) динара дана 31. октобра 

2018. године на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани износ 

за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

Образложење 

  

Друштво ZF Friedrichshafen AG са регистрованим седиштем на адреси Löwentaler 

Straße 20, 88046 Friedrichshafen, Немачка, матични број: HRB 630206, (у даљем тексту: ZF 

или подносилац Пријаве), је поднело 22. октобра 2018. године Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број: 6/0-02-743/2018-1 (у 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-743/2018-6 
Датум: 5. новембар 2018. године 
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даљем тексту: Пријава) која настаје стицањем заједничке контроле подносиоца Пријаве 

преко зависног друштва Zukunft Ventures GmbH, са регистрованим седиштем на адреси 

Graf-von-Soden-Platz 1, 88046 Friedrichshafen, Немачка, матични број: HRB 734132 (у даљем 

тексту: Zukunft), над друштвом ASAP Holding GmbH, са регистрованим седиштем на адреси 

Sachsstrasse 1A, 85080 Gaimersheim, Немачка, матични број: HRB 5396 (у даљем тексту: 

ASAP или Циљно друштво), куповином 35% удела, коју ће вршити са друштвима MINE 

Beteiligungs GmbH, матични број: HRB 5392 (у даљем тексту: MINE) и GS Group GmbH, 

матични број: HRB 108117 (у даљем тексту: GS), досадашњим вршиоцима заједничке 

двостране контроле. Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Данијела Стевановића 

и осталих адвоката из Моравчевић, Војновић & Партнери аод из Београда, Добрачина бр. 

15. 

С обзиром да поднета документација није била у свему усклађена са Уредбом о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у 

даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве су отклоњени допунама Пријаве заведеним у 

Комисији под бројем: 6/0-02-743/2018-2 од 23. октобра 2018. године, бројем: 6/0-02-

743/2018-3 од 24. октобра 2018. године, бројем: 6/0-02-743/2018-4 од 30. октобра 2018. 

године, бројем: 6/0-02-743/2018-5 од 1. новембра 2018. године. 

Након допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је поднета 

Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе и да су испуњени услови за 

поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку. 

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве уплатио прописани износ за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је констатовано у 

ставу II диспозитива. 

Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи. 

 

Учесници у концентрацији 

 

ZF је основан 1915. године од стране немачког генерала и проналазача Фердинанда 

фон Цепелина (Ferdinand von Zeppelin) као фабрика зупчаника (ZF: Zahnradfabrik – фабрика 

зупчаника). Данас је ZF првенствено специјализован за развој, производњу и дистрибуцију 

производа за аутомобилску индустрију. Светски је добављач погонске и шасијске 

технологије, као и активном и пасивном безбедносном опремом за аутомобиле и 

комерцијална возила, заједно са специјализованом опремом за постројења. Такође, 

производи и за железничку, поморску, одбрамбену и авионску индустрију, као и за општу 

индустријску примену. Његови производи обухватају: мењаче, управљаче, осовине, 

квачила, пригушиваче, шасијске компоненте, системе и технологије активне и пасивне 

безбедности за аутомобилску примену и друге сродне компоненте. Следствено наведеном, 

ZF је организован у следеће секторе: (i) Технологија за аутомобилске погонске системе, (ii) 

Технологија за аутомобилске шасијске системе, (iii) Технологија за комерцијална возила; 

(iv) Индустријска технологија, (v) Технологија активне и пасивне безбедности, (vi) E-

мобилност, и (vii) ZF постпродајна тржишта (од почетка 2017. фискалне године). 

Према подацима у Пријави, власничка структура подносиоца Пријаве је следећа: 

93,8% удела је у власништву Zeppelin Foundation, непрофитне организације са 

регистрованим седиштем у Фридрихсхафену. Фондацијом, као општинским фондом, 

управља град Фридрихсхафен. Преосталих 6,2% удела је у власништву још једне 

непрофитне организације, Dr. Jürgen and Irmgard Ulderup Foundation из места Lemförde.  

Директни стицалац у предметној концентрацији је Zukunft, ZF-ово потпуно зависно 

друштво које је фокусирано на улагање у пионирске мобилне технологије са циљем 

савладавања изазова високо умрежене мобилности сутрашњице. Основан је 2016. године 
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зарад спровођења стратешке промене унутар ZF групе, омогућавањем брзог приступа 

кључним технологијама будућности, попуњавања технолошких празнина, бржег укључења 

у нове пословне сегменте и одржавања темпа иновација са фокусом на потребе тржишта. 

ZF јесте и матично друштво ZF групације која броји око 300 друштава (у даљем 

тексту: ZF Група). ZF Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. 

Закона.  

ZF Група је у 2017. години остварила на светском тржишту приход од 36.444 

милиона евра, послујући са приближно 146.000 запослених на око 230 локација у скоро 40 

држава света. 

ZF Група има следеће повезано друштво у Републици Србији:   

ZF Serbia d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Омладинских бригада 

бр. 88-90, Београд-Нови Београд, Република Србија, матични број: 21365718, претежна 

делатност: производња електричне и електронске опреме за моторна возила – шифра 2931. 

Ово друштво је основано у марту 2018. године као део сектора за е-мобилност ZF, који 

проширује свој производни капацитет за производе за електромобилност изградњом нове 

фабрике за електричне и хибридне погоне у Панчеву. Планиран почетак рада фабрике је у 

2019. године, и биће фокусиран на производњу електричних мотора и генератора за 

хибридне и електричне погоне као и мењача и микро прекидача, који ће се испоручивати 

како другим локацијама ZF-а, тако и клијентима у Републици Србији и у другим европским 

земљама.  

ZF Група остварује приход у Републици Србији углавном преко:  

• пословања са оригиналном опремом: […]; 

• пословања које се односи на независно постпродајно тржиште: […]. 

ZF Група је у 2017. години остварила у Републици Србији приход од […] евра.  

ASAP је немачко друштво са око 1.000 запослених и добављач је услуга развоја и 

инжењеринга у аутомобилском сектору са фокусом на електронику, поготово, 

аутомобилске мегатрендове: е-мобилност, аутономну вожњу и умрежена возила. Спектар 

услуга друштва обухвата, конкретно, развој електронике, интеграцију система, инжењеринг 

и развој софтвера и виртуелну валидацију, као и тестирање и развој система за 

верификацију, тестирање и валидацију. ASAP такође подржава своје купце у областима 

изградње возила, електричних система возила и инжењеринга компјутерски асистираног 

дизајна (CAD). Услуге управљања мултидисциплинарним пројектима, процесима и 

квалитетом, као и глобалне техничке услуге и услуге комуникације заокружују портфолио 

друштва.  

Купци ASAP-а примарно обухватају […].  

ASAP нема зависних друштава у Републици Србији, али је преко пословних 

активности које су се односиле на […] у 2017. години остварио приход од […] евра. У 

Пријави су садржани и подаци о купцима Циљног друштва и вредностима продаја 

остварених у 2017. години. 

Актуелну власничку структуру ASAP-а чине друштва MINE са […] удела и GS са 

[…] удела, која тренутно врше заједничку контролу над ASAP-ом. Ова друштва припадају 

физичким лицима. MINE је у власништву Michael-а Neisen-а, док је GS у власништву 

Gürsel-а Sen-а. MINE и GS и њихови власници имају и пословне активности ван ASAP-а, 

[…]. 

Циљно друштво је и и матично друштво ASAP групације (у даљем тексту: ASAP 

Група). ASAP Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона.  



 4 

Осим у зависним друштвима ASAP Групе, Циљно друштво не држи додатна 

директна или индиректна учешћа у другим друштвима. 

ASAP Група је у 2017. години остварила на светском тржишту приход од […] евра. 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

 Предметна концентрација се тиче стицања 35% удела у друштву ASAP од стране ZF, 

преко његовог потпуно зависног друштва Zukunft-а, од два садашња члана друштва ASAP-

а: MINE-а (са […] удела) и GS-а (са […] удела).  

 У ту сврху, MINE, GS, њихови власници и Zukunft, су дана 18. октобра 2018. године 

закључили Уговор о куповини и преносу удела. Такође је закључен и Уговор чланова 

друштва, […], чији су потписници MINE, GS, њихови власници, Zukunft, ZF, као и 

менаџери у друштвима ASAP Групе: Robert Werner, Christian Schweiger, Thomas Martens и 

Volker Schier.  

Непосредно пре закључења наведених уговора, започето је својеврсно 

реструктурирање у Циљном друштву. […]: 

 

[…]. 

 

На основу Уговора о куповини и преносу удела MINE и GS продају Zukunft-у […] 

удела у Циљном друштву, што укупно чини 35% удела у ASAP-у. Након завршетка 

реструктурирања и спровођења концентрације власничка структура ASAP-а ће бити 

следећа: 

 

• Zukunft/ZF са 35,00% удела; 

• MINE са […] удела; 

• GS са […] удела; 

• менаџер Robert Werner са […] удела; 

• менаџер Christian Schweiger са […] удела; 

• менаџер Thomas Martens са […] удела; 

• менаџер Volker Schier са […] удела. 

 

[…].  

Следствено напред наведеном, заједничка двострана контрола над Циљним 

друштвом коју пре спровођења концентрације врше MINE и GS промениће се, након 

спровођења предметне концентрације, у заједничку тространу контролу над Циљним 

друштвом коју ће вршити Zukunft/ZF, MINE и GS. 

С обзиром да је у Уговору о куповини и преносу удела, […], у свим његовим 

деловима, исказана воља његових потписника да закључе трансакцију и исту спроведу, 

чиме ће Zukunft/ ZF стећи заједничку контролу над Циљним друштвом, Комисија га је 

прихватила као правни основ предметне концентрације. 

У вези са разлозима за спровођење концентрације, у Пријави је наведено да ZF 

предложеном концентрацијом […].  

 Учесници у концентрацији намеравају да спроведу концентрацију у […], након 

прибављања свих неопходних регулаторних одобрења. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 
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 Предметна концентрација се тиче стицања заједничке контроле над постојећим 

учесником на тржишту, у смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона. 

 Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у 

концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу једног од њих 

оствареном на тржишту Републике Србије у 2017. години – проистиче да исти надмашују 

износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је 

постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. 

 Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1) и став 3. Закона. 

  

 Релевантно тржиште 

 

 Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 

89/2009), и јесте тржиште које обухвата релевантно тржиште производа на релевантном 

географском тржишту. 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. 

 Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и следеће 

уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у концентрацији, 

првенствено имајући у виду оне Циљног друштва. 

 Као што је напред наведено, ZF је светски добављач погонске и шасијске 

технологије, као и активне и пасивне безбедносне опреме за аутомобиле и комерцијална 

возила, заједно са специјализованом опремом за постројења. Асортиман производа обухвата 

конкретно мењаче, управљаче, осовине, квачила, пригушиваче, шасијске компоненте и 

системе као и технологију активне и пасивне безбедности за аутомобилске примене и друге 

сродне компоненте.  

Zukunft, ZF-ово потпуно зависно друштво које је фокусирано на улагање у 

пионирске мобилне технологије са циљем савладавања изазова високо умрежене 

мобилности сутрашњице. Основан је 2016. године зарад спровођења стратешке промене 

унутар ZF Групе омогућавањем брзог приступа кључним технологијама будућности. 

Наведено се спроводи тако што Zukunft идентификује друштва која се баве развојем 

технологије која би могла бити од значаја за ZF и улаже у иста.  

 ASAP је добављач услуга развоја и инжењеринга искључиво у аутомобилском 

сектору са фокусом на електронику, поготово аутомобилске мегатрендове: е-мобилност, 

аутономну вожњу и умрежена возила. Спектар услуга друштва обухвата конкретно развој 

електронике, интеграцију система, инжењеринг и развој софтвера и виртуелну валидацију 

као и тестирање и развој система за верификацију, тестирање и валидацију. ASAP, такође, 

подржава своје купце у областима изградње возила, електричних система возила и 

инжењеринга компјутерски асистираног дизајна (CAD). Услуге управљања 

мултидисциплинарним пројектима, процесима и квалитетом, као и глобалне техничке 

услуге и услуге комуникације заокружују портфолио овог друштва.  

 Према појашњењу учесника у концентрацији, ZF, […].  

 Из напред приказаног произилази да не постоји хоризонтално преклапање пословних 

активности учесника у концентрацији. 

 Предметна концентрација се односи на услуге развоја и инжењеринга. Добављачи 

развојних услуга (као и добављачи услуга инжењеринга) су индустријска друштва која 

највећи део свог промета остварују пружањем развојних услуга у облику уговора за радове 
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и услуге, и извођењем развојних радова. Производња и продаја сопствених производа нису 

примарни фокус добављача развојних услуга.  

 Током процеса истраживања и развоја у аутомобилској индустрији појављују се 

разноврсни задаци развоја, а ти задаци захтевају екстремно широк спектар знања, 

експертизе и практичног стручног знања. Добављачи развојних услуга развијају, између 

осталог, компоненте, модуле и системе који су спремни да уђу у производњу преко 

конкурентских возила, на тај начин они преузимају све већу одговорност и одговарајуће 

развојне ризике. Поред овог доприноса у оквиру развоја производа, добављачи развојних 

услуга се такође баве развојем процеса и с тим у вези, развијају примера ради, производне 

процесе или израђују алате. Надаље, добављачи развојних услуга пружају услуге у вези са 

развојем производа и процеса као што су, примера ради, обрачун трошкова, техничка 

документација, управљање пројектима или управљање програмима за тестирање и 

обављање тестова и процеса валидације као и пробе возила. Ако је потребно, производе се 

прототипски делови и мале количине, док стварну серијску производњу врши произвођач 

оригиналне опреме или се иста набавља преко добављача. Сходно томе, многи добављачи 

развојних услуга, такође, виде себе као иновативне добављаче, који решавају проблеме и 

врше интеграцију система. Оно што је посебно за развојне услуге је то, да је у првом плану 

методолошка експертиза, а не стручно знање о производима, тако да највећи добављачи, као 

што су Bertrand, IAV, AVL, Ricardo и AKKA/MBtech, пружају развојне услуге разним 

секторима. 

 За инжењеринг се може рећи да представља скуп активности у стварању нових 

производа коришћењем достигнутог стручног знања и применом стечених искустава. Као 

делатност се темељи, претежно, на практичним знањима и искуствима инжењерских струка, 

с циљем да се уложена средства рационално употребе за успешно остварење инвестиционог 

подухвата. 

 У складу са свеукупно наведеним, подносилац Пријаве је Комисији предложио 

следеће релевантно тржиште производа: пружање услуга развоја и инжењеринга за 

аутомобилски сектор. 

Комисија је прихватила овако дефинисано релевантно тржиште производа и 

закључила да за оцену допуштености предметне концентрације нема потребе за детаљнијом 

сегментацијом релевантног тржишта производа, узимајући у обзир и да је Циљно друштво у 

посматраном периоду обављањем пословних активности у Републици Србији осварило 

маргиналну продају, како је претходно наведено.  

Као релевантно географско тржиште Комисија је дефинисала национално тржиште у 

Републици Србији, полазећи од својих надлежности. Комисија није прихватила предлог 

учесника у концентрацији да се у овом предмету остави отворена дефиниција географског 

тржишта, јер не постоје хоризонтална преклапања између пословних активности учесника у 

концентрацији ни у Републици Србији, ни у свету. 

 

Оцена ефеката концентрације 
 

 ZF Група је присутна у Републици Србији преко напред приказаних пословних 

активности домаћег повезаног друштва од марта 2018. године, а бави се и изградњом нове 

фабрике у Панчеву за електричне и хибридне погоне. У 2017. години ова група се бавила 

пословним активностима са којима није била присутна на релевантном тржишту. Циљно 

друштво у Републици Србији нема зависна друштва, огранке, представништва, већ само 

обавља пословне активности пружањем релевантних услуга које директно продаје купцима. 

Из наведених разлога не постоји хоризонтално преклапање пословних активности учесника 

у концентрацији на домаћем тржишту. 
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 Зарад комплетности Пријаве, учесници у концентрацији су пружили и податак да је у 

2017. години ASAP пружао […]. Међутим, ти вертикални односи се уопште нису тицали 

Републике Србије и Комисија им је дала информативни карактер. 

Спровођењем предметне концентрације промениће се нови трећи члан и контролор 

над Циљним друштвом, које ће и даље имати постојећи тржишни удео, тако да ће структура 

предметног релевантног тржишта остати непромењена.  

 Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у конкретном 

случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у првом ставу 

диспозитива решења. 

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. став 5. 

Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије, 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. 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, с.р.  

 

 

 


