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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 6/0-02-790/2022-1, коју је дана 25. новембра 2022. године поднело 

привредно друштво ZF Friedrichshafen AG, са седиштем на адреси Löwentaler Straße 20, 

Фридрихшафен, Немачка, преко пуномоћника, адвоката Срђане Петронијевић из 

адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и партнери АОД Београд, Булевар војводе 

Бојовића 6-8, Београд, Република Србија, дана 15. децембра 2022. године доноси следеће  

    

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва ZF Friedrichshafen AG, са 

седиштем на адреси Löwentaler Straße 20, Фридрихшафен, Немачка, матични броj HRB 

630206, над привредним друштвом Intellic Germany GmbH, са седиштем на адреси 

Innungsstraße 40, Берлин, Немачка, матични број HRB 144099 B, куповином 100%  удела и 

над делом привредног друштва Intellic GmbH Austrija, са седиштем на адреси Karnter 

Strasse 518/4, 8054 Selersberg, Аустрија, матични број FN 291914k, који може 

представљати самосталну пословну целину, куповином свих покретних основних и 

обртних средстава и базе података о купцима и добављачима овог друштва. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да je подносилац пријаве, друштво ZF Friedrichshafen AG уплатио 

износ од  XXX динара, дана 2. децембра 2022. године на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво ZF Friedrichshafen AG, са седиштем на адреси Löwentaler Straße 20, 

Фридрихшафен, Немачка, матични броj HRB 630206 (даље у тексту подносилац пријаве 

или ZF) поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 25. 

новембра 2022. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације која је заведена под 

Објављени текст не садржи заштићене или 

изостављене податке. Заштићени подаци 

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

Комисија сматра одговарајућим начином 

заштите, а изостављени подаци ознаком XXX. 
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бројем 6/0-02-790/2022-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да 

Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији су 

достављене и допуна пријаве 1, 2. и 7. децембра 2022. 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). Доказ о 

извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта 

Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета. 

Учесници у концентрацији 

Привредно друштво ZF је глобално технолошко друштво које развија, производи и врши 

дистрибуцију производа и система за путничка возила, комерцијална возила и 

индустријску технологију. Према наводима у пријави, ZF је добављач првог нивоа широм 

света у аутомобилском сектору, сектору комерцијалних возила, сектору железничког, као 

и авио и поморског транспорта.  

Преко свеобухватног портфолија производа, који конкретно обухвата без ограничења 

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

технологију активне и пасивне безбедности за аутомобилске примене и друге сродне 

компоненте, ZF нуди, наводи подносилац, интегрисана решења за произвођаче возила, 

добављаче решења за мобилности и стартап друштва у области транспорта и мобилности. 

ZF добавља системе за путничке аутомобиле, комерцијална возила и индустријску 

технологију, који омогућавају мобилност следеће генерације, са јаким присуством на 

релевантном постпродајном тржишту на коме га заступа његов сектор „ZF постпродајна 

тржишта“.  

ZF је организован у осам сектора: 1) Сектор система активне безбедности; 2) Сектор 

технологије за аутомобилске шасијске системе; 3) Сектор технологије за погонске системе 

за електричне аутомобиле; 4) Сектор за електронику и напредне системе помоћи при 

вожњи (ADAS); 5) Сектор система пасивне безбедности; 6) Сектор за решења за 

комерцијална возила; 7) Сектор индустријске технологије, и 8) Сектор за постпродајна 

тржишта. Предложена трансакција се углавном односи на Сектор за решења за 

комерцијална возила. 

 Подносилац је матично друштво ZF групе друштава (даље у тексту: ZF група). 

Око 94% удела у ZF је у власништву Zeppelin Foundation, са седиштем у Фридрихшафену, 

правно зависне општинске фондације која има добротворну непрофитну мисију. Zeppelin 

фондацијом управља град Фридрихшафен као специјалним општинским фондом. 

Преостали удео је у власништву Dr. Jürgen and Irmgard Ulderup Foundation у Lemförde, 

непрофитне организације. 

ZF група има једно зависно друштво у Србији - ZF Serbia д.o.o. Панчево, са седиштем на 

адреси 7. нова, Панчево, матични бр. 21365718 (даље у тексту: ZF Serbia). ZF Serbia има 

још две канцеларије у Србији: канцеларију за ZF постпродајна тржишта која се налази у 

Београду и канцеларију за истраживање и развој која се налази у Новом Саду.  
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ZF Serbia је део ZF-овог Сектора за технологије за погонске системе за електричне 

аутомобиле, који је формиран спајањем Сектора за е-мобилност и Сектора за технологију 

аутомобилских погонских система. Од јуна 2019. године, поседује постројење у Панчеву и 

центар за истраживање и развој у северној индустријској зони Панчева и у коме се налази 

производно постројење, са фокусом на производњу електричних мотора и генератора за 

хибридне и електричне погоне као и прекидача за мењаче и микро-прекидача. 

Београдска канцеларија ZF Serbia управља пословањем Сектора за ZF постпродајна 

тржишта и одговорна је за дистрибуцију постпродајних производа на неколико тржишта у 

региону: Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Македонија, Црна Гора и Словенија. 

У Србији, ZF углавном продаје следеће групе производа: аутомобилске производе, 

укључујући компоненте система за активну и пасивну безбедност (нпр. системи за 

електрично серво управљање, механички управљачки уређаји, системи контроле 

(ABS/ESC), кочиони механизми, појасеви за везивање и ваздушни јастуци); компоненте 

погонског склопа (нпр. квачила и мењачке кутије); шасијске компоненте (нпр. делови за 

шасије и вешање), и индустријске производе (нпр. системе за тестирање). 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Intellic Germany GmbH, са седиштем на адреси Innungsstraße 40, Берлин, 

Немачка, матични број HRB 144099 B (даље у тексту: циљно друштво или Intellic 

Germany), куповином 100%  удела и над делом привредног друштва Intellic GmbH Austrija, 

са седиштем на адреси Karnter Strasse 518/4, 8054 Selersberg, Аустрија, матични број FN 

291914k (даље: Intellic GmbH), који може представљати самосталну пословну целину, 

куповином свих покретних основних и обртних средстава и базе података о купцима и 

добављачима овог друштва (даље у тексту: циљно пословање). Претежна делатност 

циљног друштва, односно циљног пословања се односи на производњу и продају 

дигиталних тахографа и опреме и оно је у предстечајном поступку.  

Пре предстечајног, односно стечајног поступка, Intellic Germany је био део Intellic групе 

друштава, која се састојала од циљог друштва, друштва Intellic GmbH и друштва Intellic 

Traffic System AG, са седиштем на адреси Karnter Strasse 518/4, 8054 Selersberg, Аустрија, 

матични број FN 3388563t (даље у тексту: Intellic TSAG), с тим што је Intellic TSAG био 

власник циљног друштва. Тренутни власник циљног друштва и циљног пословања је 

друштву Marengo Beteiligungs-Management GmbH, а Intellic TSAG није део садашње групе  

и није обухваћено трансакцијом. Marengo Beteiligungs-Management GmbH је у власништву 

физичких лица Ernst Wustinger (50% удела) и Helmut Rieder (50% удела).   

Циљно пословање се састоји из целокупних основних и обртних средстава и релевантне 

документације које је иницијално купио Marengo Beteiligungs-Management GmbH од 

Intellic GmbH, као и базе купаца и добављача и података о свим купцима и добављачима 

некадашње Intellic групе друштава. Intellic Germany нема зависна друштва и не остварује 

приходе у Србији, као ни циљно пословање. 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

Трансакција се односи на стицање 100% удела у Intellic Germany и стицање пословања 

друштва Intellic GmbH. Као правни основ концентрације, Комисији је достављен Уговор о 

куповини удела који су закључили Marengo Beteiligungs-Management GmbH и зависна 

друштва ZF – ZF Holdings B.V. (даље у тексту: купац 1) и ZF CV System Global GmbH 

(даље у тексту: купац 2). 



4 

 

Уговор о куповини удела  предвиђа да, када циљно друштво више не буде предмет 

предстечајног поступка, продавац прода и пренесе на купца 1 све уделе у циљном 

друштву, а купац 2 намерава да стекне од продавца циљно пословање. На тај начин ће 

подносилац пријаве вршити појединачну контролу над циљним друштвом и циљним 

пословањем. 

Услови за подношење пријаве 

Из свега наведеног произилази 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 учесника у концентрацији, проистиче да су 

ови приходи виши од прописаних износа остварених укупних годишњих прихода из члана 

61. став 1. Закона. Пријава је поднета у складу са чланом 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. 

Као што је наведено, ZF група развија, производи и дистрибуира производе и системе за 

путничке аутомобиле, комерцијална возила и индустријску технологију, а циљно друштво 

је произвођач дигиталних тахографа и опреме.  

Тахограф је уређај који се уграђује у возило (тежине веће од 3,5 тона или које има више од 

девет седишта) који аутоматски бележи брзину и пређени пут возила, заједно са 

активношћу возача која је одабрана из низа модалитета конкретно како би се 

контролисало време вожње и време одмора возача. „Модалитет вожње“ се активира 

аутоматски када је возило у покрету, а главе дигиталних тахографа су углавном подешене 

на модалитет „други рад“ када дође до одмора. Модалитете „одмор“ и „доступност“ може 

ручно бирати возач док се не креће, како се обајшњава у пријави. 

Тахографски систем се састоји од јединице за слање која је монтирана на мењач возила, 

тахографске главе и јединице за запис. Тахографска глава може бити аналогна или 

дигитална. 

Постоје две врсте тахографa: аналогни и дигитални тахографи. Ти инструменти се, 

међутим, не разликују од једног модела возила до другог и не зависе од употребе за коју је 

возило направљено.  

Систем дигиталног тахографа се састоји од дигиталне картице возача, тахографске главе и 

јединице за слање која је монтирана на мењач возила. Јединица за слање производи 

електронске пулсне сигнале приликом окретања излазног вратила мењача. Те пулсне 

сигнале тахографска глава тумачи као податке о брзини. Јединица за слање и глава су 

електронски упарени и пулсни сигнали из јединице за слање до главе су енкриптовани, па 

самим тим спречавају манипулацију путем пресретања или копирања пулсног сигнала у 

средњем ожичењу. 
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У складу са наведеним, подносилац сматра да релевантно тржиште производа за потребе 

оцене предложене концентрације може дефинисати као тржиште за дигиталне тахографе, 

уз мишљење да дефиниција тржишта може остати и отворена. 

Узимајући у обзир делатност циљног друштва и циљног пословања, Комисија је за оцену 

предметне концентрације дефинисала релевантно тржиште производа као тржиште 

производње и велепродаје дигиталних тахографа, прихвативши на тај начин предлог 

подносиоца пријаве. 

Комисија је прихватила и предлог подносиоца пријаве да се за оцену предметне 

концентрације релевантно географско тржиште дефинише као територија Републике 

Србије, у складу са чланом 6. став 3. а у вези члана 2. Закона. 

Оцена ефеката концентрације 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 

предметна трансакција неће довести до нарушавања конкуренције на релевантном 

тржишту, имајући у виду циљно друштво није активно у Србији и да нема хоризонталног 

преклапања учесника у концентрацији.  

Комисија оцењује да спровођењем предметне концентрације неће доћи до негативних 

ефеката, хоризонтално или вертикално посматрано, те да не постоји забринутост у 

погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона.  

Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења. 

Одлука у ставу II диспозитива решења 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. 

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 бр. 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. 

              

 

 
 


