
 
 

                                      
   
 
 
 
 
 
 

 
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 6/0-02-473/2022-1, коју je дана 17. маја 2022. године 
поднелo привреднo друштвo Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, са 
седиштем на адреси Moosacher Str. 80, 80809 Минхен, Немачка, преко пуномоћника 
адвоката Стефана Савића, у сарадњи са адвокатском канцеларијом Karanović & Partners 
о.а.д., Београд, дана 10. јуна 2022. године, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Knorr-Bremse 
Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, са седиштем на адреси Moosacher Str. 80, 80809 
Минхен, Немачка, регистрациони број HRB 91181, над привредним друштвом Nexxiot 
AG, са главним канцеларијама на адреси Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Цирих, 
Швајцарска, број регистрације CHE-429.226.969, куповином акција. 
 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Knorr-Bremse Systeme für 
Schienenfahrzeuge GmbH, дана 8. јуна 2022. године, уплатио износ од XXX динара на 
рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за 
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према средњем 
курсу Народне банке Србије на дан уплате. 
 

Образложење 

 
Привредно Knorr-Bremse Systeme für Schienenfahrzeuge GmbH, са седиштем на адреси 
Moosacher Str. 80, 80809 Минхен, Немачка, регистрациони број HRB 91181 (у даљем 
тексту: Knorr-Bremse или подносилац пријаве), поднело је, преко пуномоћника 
адвоката, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-473/2022-1 (даље у 
тексту: пријава). Пријава је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 
Комисија) достављена поштом 17. маја 2022. године, као пошиљка послата 13. маја 
2022. године. Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри концентрацију 
учесника на тржишту у скраћеном поступку. Kомисији је достављена и допуна пријаве 
дана 18. маја  2022. године. 
 
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, Комисија је утврдила да 
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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 je о овом захтеву 
одлучила посебним закључком о заштити података. 
   
Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве припада Knorr-Bremse групи друштава која је на глобалном нивоу 
активна у производњи и продаји кочионих и других система за шинска и комерцијална 
возила.  Пословање ове групе друштава организовано је у две дивизије: 
 

1. „Дивизија система за шинска возила“, која је активна у производњи и продаји 
производа и система за возила масовног превоза као што су путнички возови, 
вагони метроа и лака шинска возила, као и за теретне вагоне, локомотиве и брзе 
возове, а портфолио производа ове дивизије обухвата кочионе, улазне и 
„HVAC“ системе, технологију енергетске електронике и управљања и дигитална 
решења за оптимизацију железничког саобраћаја, као и резервне делове и 
услуге одржавања и поправке шинских возила, и 

2. „Дивизија система за комерцијална возила“, која је активна у производњи и 
продаји низа производа и система за камионе, аутобусе, приколице и 
пољопривредну механизацију, посебно пнеуматских кочионих система (система 
за контролу кочница, диск и добош кочница, кочионих цилиндара, вентила и 
спојница за педале), система за управљање и решења динамике возила, система 
за помоћ возачу, аутоматизовану вожњу и електронску контролу нивелисања, 
система за снабдевање и дистрибуцију енергије, укључујући компресоре и 
третман ваздуха, производе за повећање ефикасности горива као што су 
компоненте мотора и контролни системи преноса. 

 
Knorr-Bremse група је под крајњом контролом друштва KB Holding GmbH, са 
седиштем у Немачкој, холдинг друштва које је под контролом породице Thiele. 
Породица Thiele поседује и 50,1% удела у друштву Vossloh AG, са седиштем у 
Немачкој, које је активно у области прозводње производа за железничку 
инфраструктуру и технологију. Друштво Vossloh AG у Републици Србији поседује 
зависно регистровано друштво VOSSLOH MIN SKRETNICE DOO NIŠ, са седиштем на 
адреси Булевар 12. фебруар бб, матични број 07402384, претежна регистрована 
делатност: производња осталих металних производа (шифра делатности: 2599).  
 
Предметном трансакцијом обухваћено је друштво Nexxiot AG, са главним 
канцеларијама на адреси Prime Tower, Hardstrasse 201, 8005 Цирих, Швајцарска, број 
регистрације CHE-429.226.969 (у даљем тексту: Nexxiot или циљно друштво). Друштво 
Nexxiot је активно у производњи и продаји хардверских јединица, пружању 
софтверских решења и у пружању рачунарских услуга у облаку (engl. cloud computing 

services) за потребе железничке индустрије, са циљем праћења и управљања 
железничким теретом.  
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Циљно друштво у Републици Србији не поседује зависна регистрована друштва нити је 
остварило приходе на тржишту Републике Србије у 2021. години. 
 
Опис трансакције и акт о концентрацији 

 
Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о улагању 
и упису акција закључен дaнa 28. априла 2022. гoдинe између циљног друштва и 
подносиоца пријаве и других физичких и правних лица у својству инвеститора. Наиме, 
[...]. Подносилац пријаве ће [...] након спровођења предметне концентрације 
поседовати [...] акција циљног друштва што ће му [...] обезбедити вршење појединачне 
контроле над циљним друштвом. 
 
Испуњеност услова за подношење пријаве 
 
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Учесник на тржишту који стиче контролу има 
обавезу пријаве концентрације у смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у 
податке о приходима и у финансијске извештаје учесника концентрације. Из података 
достављених Комисији о укупним приходима који су учесници у концентрацији 
остварили у свету и у Републици Србији, проистиче да су ови приходи виши од 
прописаних износа 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. Закона. 
 

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.  
 
Иако сматра да у конкретном случају није неопходно прецизно дефинисати релевантно 
тржиште производа/услуга и релевантно географско тржиште, јер без обзира на 
усвојену дефиницију спровођење предметне концентрације неће имати негативне 
ефекте на конкуренцију на тржишту Републике Србије, подносилац пријаве је, 
узимајући у обзир активности првенствено циљног друштва, предложио да се за 
потребе оцене ефеката предметне концентрације дефинишу следећа релевантна 
тржишта производа/услуга: тржиште за снабдевање хардверским јединицама за 
праћење железничког терета, тржиште за софтверска решења за праћење железничког 
терета и тржиште за рачунарске услуге у облаку.     
 
Група друштава којој припада подносилац пријаве је је на глобалном нивоу активна у 
производњи и продаји кочионих и других система за шинска и комерцијална возила, а 
у Републици Србији је активна у продаји производа за возове [...] и за камионе [...].  
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Циљно друштво је активно у производњи и продаји хардверских јединица, 
софтверских решења и у пружању услуга рачунарства у облаку за потребе железничке 
индустрије, са циљем праћења и управљања железничким теретом. 
 
Подносилац пријаве је указао на претходну праксу Европске комисије која је у својим 
одлукама разматрала различита релевантна тржишта производа у области хардвера и 
софтвера а имајући у виду њихове функционалне карактеристике и примену. 
Рачунарство у облаку омогућава организацијама и компанијама да своје потребе за 
услугама информационе технологије пренесу на екстерне пружаоце услуга. „IaaS“ и 
„PaaS“ су две различите врсте услуга информационе технологије у облаку које у 
зависности од захтева купаца обухватају различите компоненте/функционалне 
карактеристике. Комисија сматра да у конкретном случају није неопходно уже 
сегментирати тржиште пружања услуга информационих технологија у облаку. 
 
Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа 
роба/услуга, а нарочито активности циљног друштва, Комисија је за потребе оцене 
ефеката предметне концентрације, дефинисала следећа релевантна тржишта 
производа/услуга:  
 

1. тржиште производње и велепродаје хардверских јединица за праћење 
железничког терета,  

2. тржиште пружања софтверских решења за праћење железничког терета, и 
3. тржиште пружања услуга информационих технологија у облаку.  

 
Комисија је за потребе предметне концентрације, у случају свих релевантних тржишта 
производа/услуга, релевантно географско тржиште дефинисала као територију 
Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона, 
прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве. 
 

Оцена ефеката концентрације 

 
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 
учесници у концентрацији нису присутни на релевантним тржиштима 
производа/услуга и да, последично, спровођење предметне концентрације неће довести 
до хоризонталних преклапања активности учесника у концентрацији на тржишту 
Републике Србије.  
 
На основу свега наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне 
концентрације неће проузроковати ни негативне вертикалне ефекте на дефинисаним 
релевантним тржиштима производа.  
 
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 
чл. 19. Закона. Из тог разлога 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 
њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у 
којој је концентрација пријављена. 
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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.  

  
 
 


