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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 6/0-02-723/2021-1, коју je дана 25. октобра 2021. године 

поднелo привреднo друштвo Daimler Truck Holding AG, са седиштем на адреси 

Fasanenweg 10, Лајнфелден–Ехтердинген, Немачка, преко пуномоћника адвоката 

Данијела Стевановића, из адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и партнери 

АОД, Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 21. децембра 2021. године, доноси 

следеће 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Daimler Truck 

Holding AG, са седиштем на адреси Fasanenweg 10, Лајнфелден–Ехтердинген, Немачка, 

матични број HRB 778600, над пословањем привредног друштва Daimler AG, са 

седиштем на адреси Mercedesstrasse 120, Штутгарт, Немачка, матични број HRB 19360, 

које се односи на производњу, продају камиона и аутобуса, пружање постпродајних 

услуга за камионе и аутобусе, као и пружање услуга лизинга и финансирања камиона и 

аутобуса. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Daimler Truck Holding AG, 

уплатило дана 27. октобра 2021. године износ од ХХХ и дана 28. октобра 2021. године 

износ од ХХХ на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што укупно одговара 

прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 
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Датум: 21. децембар 2021. године 
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Образложење 
 

Привредно друштво Daimler Truck Holding AG, са седиштем на адреси Fasanenweg 10, 

Лајнфелден–Ехтердинген, Немачка, матични број HRB 778600 (у даљем текту: DTHAG 

или подносилац пријаве), поднело је дана 25. октобра 2021. године преко пуномоћника 

адвоката Данијела Стевановића, из адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и 

партнери АОД, Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, пријаву концентрације која је 

заведена под бројем 6/0-02-723/2021-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је 

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

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији су достављене и 

допуне пријаве 27.октобра, 19. и 22. новембра и 1. децембра 2021. године. 

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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). У списима предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да 

је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

   

На основу члана 45. Закона подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 

одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом захтеву 

одлучила посебним закључком о заштити података. 

      1. Учесници у концентрацији 

 

Трансакција која је предмет пријаве се односи на реорганизацију Daimler групе која ће 

наступити након претходног издвајања пословања друштва Daimler AG, са седиштем на 

адреси Mercedesstrasse 120, 70372 Штутгарт, Немачка, матични број HRB 19360 (у 

даљем тексту: DAG) за камионе и аутобусе, којим управља друштво Daimler Truck AG, 

са седиштем на адреси Fasanenweg 10, 70711 Лајнфелден – Ехтердинген, Немачка, 

матични број HRB 762884 (у даљем тексту: DTAG),  у друштво DTHAG, које ће бити 

друштво независно од DAG-а након издвајања.  

 

DAG је јавно листирана акционарска корпорација, основана у складу са законима 

Немачке. Она је матично друштво DAG групе, која развија, производи и врши 

дистрибуцију аутомобилских производа, углавном путничких аутомобила, комби 

возила, камиона и аутобуса и пружа сродне финансијске и услуге мобилности на 

глобалном нивоу. 

 

DAG је тренутно организован у три сектора, којима управљају његова зависна друштва 

у искључивом власништву: (1) DTAG, које управља пословањем DAG групе за камионе 

и аутобусе; (2) Mercedes-Benz AG, које управља пословањем DAG групе за путничке 

аутомобиле и комби возила; (3) Daimler Mobility AG, које између осталог пружа 

подршку за продају робних марки DAG групе уз прилагођене услуге за мобилност и 

финансирање широм света. Након издвајања пословања за камионе и аутобусе, DAG ће 

углавном пословати преко својих зависних друштава Mercedes-Benz AG и Daimler 

Mobility AG.  
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Конкретно, трансакција се односи на пренос одређених делова друштава Mercedes Benz 

AG и Daimler Mobility AG (у даљем тексту: Пренето пословање или циљно пословање) 

на DTAG, које ће бити зависно друштво DTHAG-а, а независно од DAG-а након 

издвајања.  

 

DTHAG, подносилац пријаве, је крајњи стицалац у предложеној трансакцији, који 

посредно стиче Пренето пословање од DAG-а. У питању је акционарско друштво, 

уређено у складу са законима Немачке, које послује само као холдинг друштво. 

DTHAG је основан и уписан у регистар 12. априла 2021. године од стране друштва 

Daimler Verwaltungsgesellschaft fur Grundbesitz mbH (у даљем тексту: Daimler Grund), 

зависног друштва DAG-а, у његовом искључивом власништву. Након тога, у јулу 2021. 

године ([...]), Daimler Grund је пренео 100% својих акција у DTHAG-у на DAG. Стога, 

DAG тренутно има у директном власништву 100% акција у DTHAG-у, као и искључиву 

контролу над DTHAG-ом. Све поменуте трансакције су тренутно трансакције унутар 

групе јер се односе на друштва која су под крајњом контролом DAG-а и не односе се на 

промену крајње контроле.  

 

Сврха оснивања DTHAG-а је била да се створи холдинг друштво за DAG-ову пословну 

дивизију за камионе и аутобусе која ће бити издвојена у засебну групу која је независна 

од DAG-а. Док је DTAG крајње оперативно друштво ове дивизије, DTHAG ће бити 

крајње холдинг друштво ове дивизије, па самим тим крајње матично друштво 

независне „Daimler“ групе за камионе и аутобусе која ће постојати након спровођења 

издвајања [...]. Дакле, након издвајања из DAG-а, DTHAG ће бити матично друштво 

друштва DTAG и контролисаће оперативно пословање које чини DTAG групу. 

 

DTAG се бави производњом и продајом камиона и аутобуса. DTAG-ов асортиман 

производа за камионе обухвата лаке, средње и тешке камионе за превоз терета на дугим 

релацијама, за дистрибуцију и превоз на градилишту, као и специјална возила. 

Портфолио робних марки за камионе обухвата Mercedes-Benz, Freightliner, Western Star, 

FUSO и BharatBenz. DTAG је укупно испоручио приближно 358.300 тешких, средњих и 

лаких камиона у 2020. години, највише у Северној Америци (око 39% јединичних 

продаја), Азији (око 27% јединичних продаја) и региону Европске уније (око 17% 

јединичних продаја).  

 

DTAG-ов асортиман производа за аутобусе обухвата градске и међуградске аутобусе, 

туристичке аутобусе и аутобуске шасије. Док у Европи DTAG углавном продаје 

комплетне аутобусе, у Латинској Америци, Мексику, Африци и Азији је фокусиран на 

аутобуске шасије. Аутобуси се продају под робним маркама Mercedes-Benz, Setra, 

Thomas Built Buses и FUSO. DTAG и његова зависна друштва су продали приближно 

20.200 аутобуса и шасија у 2020. години, највише у региону Европске уније (око 37% 

јединичних продаја) и Латинске Америке (око 38% јединичних продаја). DTAG има 

преко 40 производних објеката који се налазе у Северној Америци, Европи, Азији и 

Латинској Америци.  

 

DTHAG/ DTAG нема зависна друштва у Србији, а дистрибуцију производа друштва 

врши независни дистрибутер, привредно друштво [...].  

 

Пренето пословање састоји се од друштава и имовине која се баве производњом 

камиона и аутобуса у оквиру Daimler групе, пружањем финансијских услуга (тј. услуга 

лизинга и финансирања) за камионе и аутобусе, као и пружањем малопродајних и 
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постпродајних услуга за камионе и аутобусе, чији се подаци налазе у списима 

предмета, а која се налазе се Аргентини, Белгији, Италији, Холандији, Шпанији, Јужној 

Африци, Турској, Француској, Пољској, Португалији, Словачкој, Тајввану, Великој 

Британији и Немачкој.  

 

Пренето пословање не обухвата друштва и имовину у Србији. Друштва и имовина која 

су део Пренетог пословања су остварила приход у Србији у 2020. години, у износу 

мањем од [...]. Пренето пословање је тренутно под контролом DAG-a и део је DAG 

групе.  

 

      2. Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предложена трансакција се спроводи тако што ће дана [...], DAG отуђити своје 

пословање за камионе и аутобусе путем издвајања већинског учешћа у основном 

капиталу DTAG-а и путем преноса на DTHAG, у независну групу друштава, уз давање 

акција у друштву DTHAG акционарима DAG-а (у даљем тексту: Издвајање). Раније, 

пре Издвајања, спровођене су разне интерне мере реструктурирања на који начин су 

пренети поједини делови пословања за камионе и аутобусе са зависних друштава која 

су остала код DAG-а на DTAG и његова зависна друштва.  

 

Као део Издвајања, 65% основног капитала DTAG-а ће бити издвојено у DTHAG као 

накнада за давање новоиздатих акција у DTHAG акционарима DAG-а, на који начин ће 

се очувати однос власничког учешћа у друштву. То значи да ће сваки акционар у DAG-

у, у време Издвајања, добити директно учешће у DTHAG које одговара износу од 65% 

које је тај акционар имао у у DAG-у. DAG ће задржати мањинско учешће од 35% у 

DTHAG. Као резултат Издвајања, DAG ће изгубити контролу на друштвима DTHAG и  

DTAG, будући да такво мањинско учешће не подразумева стабилну de facto већину на 

годишњим седницама скупштине акционара и ванредним седницама скупштине 

акционара DTHAG-а, односно не омогућава вршење контроле над овим друштвима.  

 

 [...] 

 

Одмах пошто Издвајање ступи на снагу, све акције у DTHAG ће бити укључене у 

трговање на Регулисаном тржишту Франкфуртске берзе и уз то на подсегменту 

Регулисаног тржишта Франкфуртске берзе уз додатне обавезе после укључења 

(Првокласни стандард). Стога, акцијама DTHAG-а се може трговати на Франкфуртској 

берзи од [...]. То значи да ће DTHAG-ови акционари који ће добити акције [...] бити у 

могућности да продају те акције од [...], док ће трећа лица бити у могућности да купе те 

акције од њих. Услед тога, власничка структура DTHAG-а ће се мењати и варирати, јер 

ће се акцијама друштва трговати на дневној основи. Подносилац пријаве међутим 

наглашава да оно што је извесно је да ће DAG-ово првобитно власничко учешће бити 

35% након Издвајања и да ће се додатно смањити на 30% најкасније до [...]. Састав 

осталих акционара ће зависити од тачне акционарске структуре DAG-а на дан [...] и 

накнадног трговања акцијама DTHAG-а на берзи, иако ће првобитно сваки акционар 

DAG-а имати и појединачно учешће у друшву DTHAG, а заједно 65%.  

 

Као резултат трансакције, DAG ће изгубити контролу над DTHAG, односно над DTAG, 

након Издвајања. Будући да ниједан акционар неће имати већину након Издвајања, 

ниједан акцонар неће контролисати DTHAG након Издвајања и укључења у трговање. 

Након јавног листирања акција DTHAG-a, свако лице може стећи акције DTHAG-a. 
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Како је горе напоменуто, и пре Издвајања је спроведено неколико реструктурирања 

унутар групе како би се пренеле све функције које су неопходне за рад и пословање 

друштва DTHAG на DТAG и његова зависна друштва, будући да нису све активности 

које се односе на камионе и аутобусе спроводила друштва која формално припадају 

Daimler-овој дивизији за камионе и аутобусе. Неке од активности су спроводила 

друштва која припадају другим дивизијама Daimler-а, тј. друштвима Mercedes Benz AG 

и Daimler Mobility AG, као што су на пример финансијске активности.  

 

Упркос најбољим напорима за спровођење тог реструктурирања у накраћем могућем 

року, DAG и DTHAG нису могли да пренесу сва друштва и имовину која припада 

пословним активностима DTHAG на DТAG и његова зависна друштва благовремено 

пре Издвајања и потребни су одређени даљи преноси. Искључива сврха тих даљих 

преноса је окончање раздвајања пословања за камионе и аутобусе од пословања које је 

задржао DAG путем преноса друштава и имовине (који се односи на пословање за 

камионе и аутобусе и пружање финансијских услуга за камионе и аутобусе) око 

двадесет друштава која су тренутно још увек у власништву DAG-а. Пренос тих 

друштава и имовине ће коначно омогућити друштву DTHAG да настави да обавља исто 

пословање и да нуди исте производе и услуге на тржишту као што је радио док је био 

део DAG групе. Како се не може пренети сва имовина и друштва на DTHAG пре [...], 

када ће постати независан од DAG-а (до тада су то биле само трансакције унутар 

групе), већ тек након тог дана, до преноса те преостале имовине и друштава ће доћи 

између две независне групе - DAG-а с једне стране и DTHAG-а с друге стране, по 

основу чега ће ти преноси након [...] представљати концентрацију у смислу Закона, 

како се наводи у пријави.  

 

Након Издвајања, DAG ће бити само мањински акционар у DTHAG и неће више 

вршити контролу над друштвом DTHAG па самим тим ни над пословањем за 

производњу и продају камиона и аутобуса DТAG групе из следећих разлога који се 

наводе у пријави. Пре свега, DAG-ов мањински удео од 35% у DTHAG не подразумева 

стабилну de facto већину на седницама скупштине акционара DTHAG. Затим, 

првобитно власничко учешће DAG-а од 35% додатно ће бити смањено на 30% пре прве 

годишње седнице скупштине акционара DTHAG. На крају, [...]. 

 

Као правни основ предложене трансакције Комисији су достављени Уговор о издвајању 

и Уговор о раздвајању групе.  

 

      3. Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини укупних 

прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су учесници у концентрацији 

имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника у 

концентрацији већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за 

пријаву концентрације. 
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     4. 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.  

 

Комисија је у предложеној трансакцији дефинисала следећа релевантна тржишта 

производа, имајући у виду предлог подносица пријаве:  

- тржиште производње и велепродаје камиона; 

- тржиште производње и велепродаје аутобуса;  

- тржиште дистрибуције камиона и аутобуса,  

- тржиште пружања постпродајних услуга за камионе и аутобусе, и   

- тржиште пружања услуга лизинга. 

 

У вези са производњом и продајом камиона, односно комерцијалних возила како 

наводи подносилац пријаве, у пријави се наводи да се ово тржиште даље може 

поделити на: тржиште производње и продаје тешких камиона (преко 16 тона), тржиште 

производње и продаје средњих камиона (5-16 тона)  и тржиште производње и лаких 

комерцијалних возила (до 5 тона). 

 

Када је у питању тржиште производње и продаје тешких камиона, у пријави се наводи 

да је Европска комисија (ЕК) у својим претходним одлукама извршила потподелу на 

основу врсте возила на тешке камионе и остале врсте возила. ЕК је такође разматрала, 

али коначно није прихватила следеће поделе на тржишту тешких камиона (i) потподелу 

на основу карактеристика камиона (јачина мотора, конфигурација осовине, врста 

кабине, технологије за смањење емисија итд), (ii) потподелу на комплетне камионе и 

тракторе и (iii) потподелу на основу крајње употребе (превоз на дужим релацијама, 

превоз на градилишту или специјални превоз).  

 

Код тржишта за производњу и продају средњих камиона, ЕК је у својим одлукама 

разматрала даљу потподелу тржишта у зависности да ли су у питању чврсти камиони 

или трактори и војни камиони. Међутим, ЕК је заузела став да није прикладна таква 

даља подела.  

 

Код тржишта за производњу и продају лаких комерцијалних возила ЕК је разматрала, 

али је оставила отворено да ли би требало даље поделити сегмент лаких комерцијалних 

возила на возила тежине до 3,5 тоне и возила тежине између 3,5 и 6 тона.  

 

Имајући у виду да трансакција неће довести до проблема у области конкуренције, 

будући да Пренето пословање нема ни друштва ни имовину у Србији, даља 

сегментација претходно наведених потенцијалних релевантних тржишта производа 

није неопходна, имајући у виду да другачија одлука није од утицаја на оцену 

дозвољености концнентрације.  
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Када је у питању тржиште производње и продаје аутобуса, ЕК је у својим претходним 

одлукама сматрала да постоје три подсегмента овог тржишта, која одговарају следећим 

трима врстама аутобуса: (i) градски аутобуси, (ii) међуградски аутобуси и (iii) 

туристички аутобуси. Градски аутобуси су дизајнирани за јавни превоз у градским 

подручјима за велики број путника на релативно кратким релацијама за краћи 

временски период, имају простор за стајање, обично низак под или низак ниво за 

улазак, као и неколико врата. Међуградски аутобуси су дизајнирани за јавни друмски 

превоз у руралним областима за међуградска путовања. Из тог разлога лакоћа уласка и 

изласка је мање важна код међуградских него код градских аутобуса. Међуградски 

аутобуси обично нису нарочито луксузно опремљени и начелно имају јаче моторе. 

Туристички аутобуси су намењени углавном за туристичка путовања на даљим 

релацијама. Обично су виши од градских и међуградских аутобуса и опремљени су 

упоредиво луксузније, укључујући специјални простор за одлагање пртљага, климу, 

тоалет и телевизијске мониторе. Будући да трансакција неће имати негативан утицај на 

тржиште, сегментација тржишта производње и продаје аутобуса према врсти аутобуса 

није неопходна.  

 

Треће релевантно тржиште за потребе предложене трансакције је тржиште 

дистрибуције камиона и аутобуса. Европска комисија сматра да се ово тржиште може 

поделити према томе да ли се дистрибуција врши на нивоу велпродаје или малопродаје. 

На нивоу трговине на велико, увозници врше дистрибуцију возила дилерима, који их 

потом продају крајњим купцима. На нивоу трговине на мало, возила крајњим купцима 

продају дилери или, сама организација увозника. Даља разлика се прави између 

приватних и комерцијалних возила. Такође би се могло размотрити прављење даље 

разлике између аутобуса и камиона и унутар камиона између различитих величина 

(лаких, средњих и тешких камиона). Међутим, будући да трансакција неће имати 

негативан утицај на тржиште, сегментација тржишта дистрибуције камиона и аутобуса 

није неопходна.  

 

Подносилац пријаве сматра да се тржиште лизинга може даље поделити на тржиште за 

оперативни лизинг, тржиште за финансијски лизинг и тржиште за лизинг целокупног 

возног парка. ЕК је у својим претходним одлукама правила разлику између 

финансијског лизинга и осталих врста лизинга по основу тога што је основна сврха 

закључивања уговора за финансијски лизинг да се финансира куповина возила. Код 

оперативног лизинга, ризици власништва су остајали код даваоца лизинга, док трајање 

лизинга није покривало значајан део животног века имовине. Исто тако, власништво се 

није преносило на примаоца лизинга по истеку лизинга и уговор о лизингу није 

садржао опцију за откуп по истеку  лизинга. Трошкови других сродних услуга, као што 

су услуге одржавања и поправке, су обично били укључени у рате лизинга.  

 

Када је у питању оперативни лизинг, претходна пракса ЕК је оставила отворено питање 

да ли би тржиште оперативног лизинга требало даље поделити на сегменте за лаке 

камионе, средње камионе и тешке камионе, као и на краткорочни (1-365 дана) и 

дугорочни (12-48 месеци) лизинг. У 2019. години, ЕК је одлучила на основу резултата 

тржишног испитивања да тржиште за пружање услуга оперативног лизинга обухвата и 

краткорочни и дугорочни лизинг. У истој одлуци, ЕК је оставила отворено питање да 

ли услуге оперативног лизинга за камионе и приколице чине засебна тржишта 

производа и да ли се тржиште за пружање услуга оперативног лизинга са тешке 

камионе (преко 12 тона) разликује од тржишта за пружање услуга оперативног лизинга 

за лаке камионе или не.  
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Финансијски лизинг је примарно функционисао као зајам који давалац лизинга 

одобрава примаоцу лизинга како би му омогућио да купи предметну имовину. За 

разлику од оперативног лизинга, ризике придружене улагању је обично сносио 

прималац лизинга, док је правно као и комерцијално власништво остајало код даваоца 

финансијског лизинга. По истеку периода лизинга, прималац лизинга обично има 

могућност да стекне власништво над имовином.  

 

Европска комисија је у претходним одлукама разликовала услуге лизинга и управљања 

целокупним возним парком од осталих облика лизинга аутомобила, као што је 

финансијски лизинг за куповину возила. Главна функција услуга лизинга и управљања 

целокупним возним парком је екстернализација возног парка и његовог управљања у 

име корпоративних клијената који имају возне паркове. Услуге управљања и давања 

савета пружене у контексту услуга лизинга и управљања целокупним возним парком 

обухватају: савете у погледу структуре возног парка, услуге у погледу стицања возила у 

име лизинг друштва и разне услуге као што су регистрација, осигурање, управљање 

заменом аутомобила, одржавање пнеуматика, гориво, итд. Услуге лизинга и управљања 

целокупним возним парком могу а не морају да обухвате финансирање возног парка.  

 

Када је у питању географска дефиниција релевантног тржишта производа, Комисија је 

одредила тржиште Републике Србије за сва претходно дефинисана релевантна тржишта 

производа, што је у складу са њеним законским надлежностима да ефекте предложених 

трансакција процењује на националном нивоу.  

 

      5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да спровођење 

предметне концентрације неће изазвати негативне ефекте у области конкуренције у 

Републици Србији, будући да подносилац пријаве не послује на релевантним 

тржиштима, а да је присуство Пренетог, односно циљног пословања у Србији 

занемарљиво, и то само на тржишту велепродаје камиона. У пријави се наводи да, у 

поређењу са статусом пре Издвајања, трансакција не мења ни хоризонтално ни 

вертикално конкурентски положај Daimler-овог пословања за камионе и аутобусе.  

 

Преноси Пренетог пословања се одвијају након Издвајања, па самим тим технички 

покрећу стицање контроле од стране DTHAG-а над имовином која је већ део исте групе 

друштава. Осим тога, како је претходно наведено Пренето пословање не обухвата 

друштва ни имовину у Србији. Друштва и имовина која су део Пренетог пословања су 

остварила приход у Србији у 2020. години, у износу мањем од [...].  

 

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

концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на релевантним 

тржиштима и да неће нарушити конкуренцију на овим тржиштима, оценивши да не 

постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености 

концентрације из чл. 19. Закона, па је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења. 

 

Одлука у ставу II диспозитива 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 
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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, 106/2015 и 95/2018).  

 

 

           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                    

                           Небојша Перић с.р. 

 

 

 

       


