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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 6/0-02-698/2018-1, коју су поднела привредна друштва Daimler AG, са седиштем на 
адреси Mercedesstraße 137, 70327 Штутгарт, СР Немачка, и Volkswagen Financial Services AG, 
са седиштем на адреси Gifhorner Straße 57, 38112 Брауншвајг, СР Немачка, која заступа 
пуномоћник адвокат Данијел Стевановић, из Београда, ул. Добрачина бр. 15, дана 2. новембра 
2018. године, доноси следеће 

 

 
РЕШЕЊЕ 

 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 
стицањем заједничке индиректне контроле од стране привредних друштава Daimler AG, са 
седиштем на адреси Mercedesstraße 137, 70327 Штутгарт, СР Немачка, матични број HRB 
19360, и Volkswagen Financial Services AG, са седиштем на адреси Gifhorner Straße 57, 38112 
Брауншвајг, СР Немачка, матични број HRB 3790, над друштвом Mobility Trader Holding 
GmbH, са седиштем на адреси Müllerstraße 153, 13353 Берлин, СР Немачка, матични број HRB 
192278, у тренутном искључивом власништву друштва Volkswagen Financial Services AG, до 
које долази куповином 20% удела у друштву Mobility Trader Holding GmbH од стране друштва  
Daimler AG.  

 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве друштва Daimler AG и Volkswagen Financial 
Services AG, оба са седиштем у СР Немачкој, у целости извршили своју обавезу плаћања 
прописаног износа за издавање овог решења дана 9. октобра 2018. године, уплатом износа од 
2.966.580,00 динара (словима: двамилионадеветстошесдесетшестхиљадапетстотинаосамдесет 
динара) на рачун Комисије за заштиту конкуренције. 
 

Образложење 
 

Привредна друштва Daimler AG и Volkswagen Financial Services AG, оба са седиштем у 
Немачкој, поднела су дана 27. септембра 2018. године преко пуномоћника пријаву 
концентрације која је заведена под бројем  6/0-02-698/2018-1 (у даљем тексту: пријава), са 
предлогом да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 
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трансакцију у скраћеном поступку. Пријава је по налогу Комисије допуњена поднеском број 
6/0-02-698/2018-6 дана 22. октобра 2018. године. Прописани износ за издавање акта је уплаћен 
у целости.  
 

Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене 
допуне, 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). 
 

Учесници концентрације 

 
Aкционарско друштво Daimler AG (у даљем тексту: друштво Daimler или заједно подносиоци 
пријаве), регистровано је у Трговинском  регистру Б Основног суда у Штутгарту под бројем 
HRB 19360. Његовим акцијама тргује се на берзама у Франкфурту и Штутгарту, и није под 
контролом ниједног физичког или правног лица. 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, и Daimler Truck Financial. 
Има велики број зависних друштава која чине тзв. Daimler групу.  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. У 
Републици Србији остварује приход од продаје путничких аутомобила, аутобуса и камиона, а 
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, ова група је у свету остварила приход од 
око 164,3 милијарде евра, а у Србији око [...] евра.  
 
Друштво Volkswagen Financial Services AG (у даљем тексту: друштво VWFS или заједно 
подносиоци пријаве) послује у оквиру Volkswagen групе друштава (у даљем тексту: VW 
група) којом као крајње матично друштво управља друштво Volkswagen AG, са седиштем на 
адреси Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg. VW група је активна широм света у развоју, 
производњи, рекламирању и продаји путничких аутомобила, лаких комерцијалних возила, 
камиона, аутобуса, шасија за аутобусе и дизел мотора, мотоцикала, укључујући резервне 
делове и додатну опрему за све наведене категорије возила. VW група обухвата брендове 
Volkswagen, Porsche, Audi, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, SEAT, MAN, Scania i Ducati. 
VW група је такође активна у пружању финансијских и услуга осигурања у вези са 
дистрибуцијом и финансирањем аутомобила и комерцијалних возила својих робних марки.  
 
У Републици Србији, VW група је присутна преко следећих регистрованих зависних 
друштава:  
 
- Porsche Leasing SCG d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Зрењанински пут 
11, Београд, матични број 17544004, претежна регистрована делатност: финансијски лизинг 
(шифра делатности: 6491);  
- Porsche Mobility d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Зрењанински пут 11, 
Београд, матични број 20162660, претежна регистрована делатност: остале услужне 
активности подршке пословању (шифра делатности: 8299);  
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- Porsche SCG d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Зрењанински пут 11, 
Београд, матични број 17522060, претежна регистрована делатност: консултантске активности 
у вези са пословањем и осталим управљањем (шифра делатности: 7022);  
- Porsche Inter Auto S d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Зрењанински пут 
11, Београд, матични број 20481943, претежна регистрована делатност: одржавање и поправка 
моторних возила (шифра делатности: 4520);  
- Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем 
на адреси Зрењанински пут 11, Београд, матични број 20647906, претежна регистрована 
делатност: делатност заступника и посредника у осигурању (шифра делатности: 6622);  
- Scania Srbija d.o.o. Krnješevci, са регистрованим седиштем на адреси Друга индустријска 6, 
Крњешевци, Стара Пазова, матични број 17333321, претежна регистрована делатност: 
трговина осталим моторним возилима (шифра делатности: 4519);  
- Scania Real Estate d.o.o. Krnješevci, са регистрованим седиштем на адреси Друга 
индустријска 6, Крњешевци, Стара Пазова, матични број 20659874, претежна регистрована 
делатност: куповина и продаја властитих некретнина (шифра делатности: 6810);  
- Scania Leasing d.o.o. Krnješevci, са седиштем на адреси Друга индустријска зона бр. 6, Стара 
Пазова, матични број 21401625, претежна регистрована делатност: финансијски лизинг 
(шифра делатности: 6491); 
- Predstavništvo Scania Credit AB Krnješevci, са регистрованим седиштем на адреси Друга 
индустријска 6, Крњешевци, Стара Пазова, матични број 29022046, претежна регистрована 
делатност: остале услужне активности подршке пословању (шифра делатности: 8299). 
 
Поред наведеног, VW група поседује и платформу за online продају половних возила „Das 
Welt Auto“, која је активна и у Републици Србији преко своје интернет странице 
www.dasweltauto.rs. У Републици Србији, платформа „Das Welt Auto“ омогућава посредовање 
између дилера VW групе и потенцијалних купаца возила првенствено робних марких у 
власништву ове групе. Платформа „Das Welt Auto“ је у Републици Србији доступна само 
овлашћеним дилерима VW групе који у својој понуди имају и возила других робних марки (не 
само VW групе) и који својим купцима омогућавају и услуге посредовања у финансирању 
куповине возила. 
 
Сва друштва која послују у оквиру VW групе, третирају се као један учесник на тржишту у 
смислу члана 5. Закона. У 2017. години, ова група је у свету остварила приход од око 230,7 
милијарде евра, а у Србији око [...] евра.  
 
Циљно друштво предметне трансакције у ком долази до промене индивидуалне у заједничку 
контролу је друштво Mobility Trader Holding GmbH, са седиштем на адреси Müllerstraße 153, 
13353 Берлин, СР Немачка, матични број HRB 192278 B (у даљем тексту: друштво МТ 
Holding или циљно друштво). Друштво МТ Holding се трeнутно налази у потпуном 
власништву и под искључивом контролом VW групе. Циљно друштво поседује једно, потпуно 
зависно друштво у његовом искључивом власништву и то је друштво Mobility Trader GmbH, 
са седиштем на адреси Rosenthaler Straße 42, 10178 Берлин, СР Немачка, матични број HRB 
183918 B (у даљем тексту: МТ GmbH). Преко друштва МТ GmbH, циљно друштво 
потрошачима у Немачкој обезбеђује online платформу за продају половних возила високог 
квалитета „heycar” (www.hey.car). 
 
Интернет платформа „heycar” је основана као платформа фокусирана искључиво на 
овлашћене и друге реномиране дилере половних возила свих робних марки (не само робних 
марки у власништву VW групе). На овој платформи присутно је преко 1000 дилера 
различитих аутомобилских робних марки, који послују на око 3000 локација и у понуди имају 
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преко 300 000 возила. У понуди преко „heycar” платформе могу бити само високо квалитетна 
половна возила старости до 8 година и са максималном пређеном километражом до 150 000 
km. Поред наведеног, „heycar” платформа пружа и услуге посредовања у финансирању 
куповине возила. Наиме, ова платформа између осталог садржи и калкулатор који купци могу 
користити у случају да им је потребно финансирање за куповину возила. Овај калкулатор 
купцу приказује опције финансирања које је релевантни дилер претходно поставио на 
платформу, а уговор о финансирању купци могу закључити преко дилера који су посредници 
за одговарајућу банку. Преко ове платформе у понуди су само половна возила која се налазе у 
Немачкој, те су услуге посредовања као и пратеће услуге које ова платформа пружа намењене 
искључиво субјектима у овој земљи. Према наводима у пријави, постоје планови за лансирање 
ове платформе у Великој Британији. 
 
Циљно друштво предметне трансакције је, према наводима у пријави, активно само у 
Немачкој и не остварује приходе нити поседује имовину и зависна друштва у иностранству, 
укључујући Републику Србију. 
 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен „Оквирни уговор“ закључен 12. септембра 
2018. године од стране друштва VWFS, друштва МТ Holding и друштва Leonie FS DVB 
GmbH, са седиштем на адреси Epplestraße 225, 70567 Stuttgart, Немачка, матични број HRB 
762845, које предствља потпуно зависно друштво Daimler групе преко ког она улази у 
предметну трансакцију. Наведени „Оквирни уговор“ обухвата Уговор о учешћу и Уговор 
чланова друштва.  
 
У складу са горе поменутим Уговорима, друштво Leonie FS DVB GmbH ће куповином стећи 
20% удела у циљном друштву при чему ће досадашњи власник, друштво VWFS задржати 
преосталих 80% удела. Поред тога, [...].  
 
На основу свега наведеног, у циљном друштву ће доћи до промене појединачне контроле коју 
је вршило друштво VWFS у заједничку контролу коју ће вршити друштва VWFS и Leonie FS 
DVB GmbH. 
 

Услови за подношење пријаве 

 
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 
чл. 17. ст. 1. тач. 3) Закона. Подносиоци пријаве имају 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. 1) 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.  
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Подносиоци пријаве сматрају да, у конкретном случају, није потребно коначно дефинисати 
релевантно тржиште, јер независно од усвојене дефиниције, предложена трансакција неће 
имати утицаја на конкуренцију у Србији. Из овог разлога, а у складу са праксом Комисије, 
тачна дефиниција може остати отворена. Међутим, ради потпуности и у сврху пружања 
потпуних информација, подносиоци пријаве су као предлоге релевантног тржишта производа 
навели тржиште „онлајн платформе за продају половних возила“, тржиште „упаривања услуга 
за финансирање моторних возила“ и шире тржиште „продаје половних путничких аутомобила 
и лаких комерцијалних возила“, а релевантно географско тржиште као национално односно 
као територија Републике Србије.  
 
Daimler група је широм света активна у производњи и продаји премијум и комерцијалних 
возила (аутомобили, комби возила, камиони и аутобуси). Поред тога, према наводима у 
пријави, ова група поседује и платформе за продају половних возила које нуде и пратеће 
услуге посредовања у финансирању фокусиране и активне искључиво у Немачкој.  
 
VW група је активна широм света у развоју, производњи, рекламирању и продаји путничких 
аутомобила, лаких комерцијалних возила, камиона, аутобуса, шасија за аутобусе, дизел 
мотора, мотоцикала, укључујући резервне делове и додатну опрему за све наведене категорије 
возила. Поред тога, VW група поседује и платформу за online продају половних возила „Das 
Welt Auto“, која је активна и у Републици Србији преко своје интернет странице 
www.dasweltauto.rs и која поред услуга online посредовања у купопродаји половних возила 
пружа и услуге посредовања у финансирању куповине. 
 
Циљно друштво предметне трансакције је преко свог зависног друштва активно у online 
посредовању у купопродаји половних возила као и у пружању пратећих услуга посредовања у 
финансирању куповине у Немачкој. 
 
Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, као и активности 
учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије, а нарочито циљног друштва, 
Комисија је за потребе оцене предметне концентрације, релевантно тржиште производа 
дефинисала као тржиште online платформи за посредовање у купопродаји половних 
путничких возила укључујући пратеће услуге посредовања у финансирању. 
 
Online платформе за купопродају половних путничких возила пружају услуге посредовања 
повезујући са једне стране продавце половних возила (дилере) и крајње купце половних 
возила са друге стране. Сама купопродајна трансакција обавља се директно између купца и 
продавца. Ове платформе могу пружати и услуге посредовања у финансирању куповине као и 
друге услуге, нпр. услуге осигурања возила, при чему уговор о финансирању и/или осигурању 
возила купци могу закључити преко дилера који су посредници за одговарајућу банку и 
осигуравајућу кућу. 
 
Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије, у 
складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 
 
Оцена ефеката концентрације 

 

Комисија је констатовала да Daimler група није присутна на релевантном тржишту производа 
у Републици Србији. 
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VW група је присутна на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији 
путем своје  платформе доступне на интернет страници www.dasweltauto.rs. 
 
Циљно друштво предметне трансакције није присутно на дефинисаном релевантном тржишту 
у Републици Србији. 
 
Према наводима подносиоца пријаве у Републици Србији су активне две велике online 
платформе за купопродају половних возила, и то: „половни аутомобили“ 
(www.polovniautomobili.com) кoja je дана 15. октобра 2018. године у понуди имала 64 917 
половна возила и „мој ауто“ (www.mojauto.rs) кoja je дана 15. октобра 2018. године у понуди 
имала 22 007 половна возила. Истога дана, на страници www.dasweltauto.rs која припада VW 
групи у понуди су била 83 возила, што према проценама подносилаца пријаве представља 
занемарљив број у поређењу са понудама напред наведених платформи. 
 
На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођењем предметне концентрације 
неће довести до промене структуре релевантног тржишта производа, односно до негативних 
ефеката, хоризонтално или вертикално. За сада, не постоје конкретни планови за улазак 
циљног друштва на тржиште Републике Србије.  
 
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 изреке овог решења, донета је применом члана 65. ст. 5. Закона као и 
члана 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. 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 

 
 


