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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 6/0-02-337/2019-1, коју је дана 15. марта 2019. године поднело привредно друштво 
Volkswagen Financial Services AG, са седиштем на адреси Gifhorner Straße 57, 38112 
Брауншвајг, СР Немачка, које заступа пуномоћник адвокат Данијел Стевановић из 
адвокатског ортачког друштва Моравчевић, Војновић и партнери, Добрачина бр. 15, Београд, 
дана 10. маја 2019. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 
стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва Volkswagen 
Financial Services AG, са седиштем на адреси Gifhorner Straße 57, 38112 Брауншвајг, СР 
Немачка, матични број HRB 3790, над друштвом LogPay Financial Services GmbH, са 
седиштем на адреси Schwalbacher Straße 72, 65760 Ешборн, СР Немачка, матични број HRB 
55461, укључујући његова зависна друштва, куповином удела.  

 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Volkswagen Financial Services AG, у 
целости извршило своју обавезу плаћања прописаног износа за издавање овог решења дана 
26. марта 2019. године, уплатом износа од XXXXX динара на рачун Комисије за заштиту 
конкуренције. 
 

Образложење 
 

Привредно друштво Volkswagen Financial Services AG, са седиштем на адреси Gifhorner Straße 
57, 38112 Брауншвајг, СР Немачка, матични број HRB 3790 (у даљем тексту: VWFS или 
подносилац пријаве), поднело је дана 15. марта 2019. године преко пуномоћника пријаву 
концентрације која је заведена под бројем  6/0-02-337/2019-1 (у даљем тексту: пријава), са 
предлогом да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 
трансакцију у скраћеном поступку. Комисији су достављене и допуне пријаве 9., 18. и 24. 
априла 2019. 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 
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Датум: 10. мај 2019. године 

 



 2 

3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, 
број 05/16). 
 
Подносилац пријаве је 24. aприла 2019. године, доставио Комисији и захтев за заштиту 
података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-337/2019-9, 
од 10. маја 2019. године. 
 

Учесници концентрације 

 
Друштво VWFS 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 и 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. Према наводима у 
пријави, VW група је у Републици Србији активна преко своје претежне делатности-продаје и 
дистрибуције моторних возила, укључујући резервне делове и опрему, дизел моторе и 
мотоцикле, обухватајући следеће робне марке: Volkswagen, Porsche, Audi, Škoda, Scania и 
SEAT, као и у пружању услуга финансирања, лизинга, осигурања и управљања возним парком 
(ограничено на сопствене робне марке). 
 
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 
бр. 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 бр. 
11, Београд, матични број 20162660, претежна регистрована делатност: остале услужне 
активности подршке пословању (шифра делатности: 8299);  
- Porsche SCG d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Зрењанински пут бр.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 
бр. 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 бр. 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 бр. 
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 бр. 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 
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(шифра делатности: 6491); 
- Predstavništvo Scania Credit AB Krnješevci, са регистрованим седиштем на адреси Друга 
индустријска бр. 6, Крњешевци, Стара Пазова, матични број 29022046, претежна регистрована 
делатност: остале услужне активности подршке пословању (шифра делатности: 8299). 
 
Сва друштва која послују у оквиру VW групе, третирају се као један учесник на тржишту у 
смислу члана 5. Закона. Према наводима у пријави, ова група друштава је у 2018. години у 
свету остварила приход од око 235,8 милијарди евра, а у Републици Србији око 260,6 милиона 
евра.  
 
Циљно друштво предметне трансакције је друштво LogPay Financial Services GmbH, са 
седиштем на адреси Schwalbacher Straße 72, 65760 Ешборн, СР Немачка, број регистрације 
HRB 55461(у даљем тексту: LPFS или циљно друштво) које се тренутно налази у власништву 
DVB Bank SE, са седиштем на адреси Platz der Republik 6, 60325 Франкфурт на Мајни, СР 
Немачка, број регистрације HRB 83980. Друштво LPFS је, као факторинг друштво, активно у 
преузимању (откупу) потраживања од друштава која послују у области транспорта, и то, 
према наводима у пријави, друштава за логистику и јавни превоз у Немачкој. Предметном 
трансакцијом обухваћена су и зависна друштва друштва LPFS: 

1. LogPay Mobility Services GmbH, са седиштем у Ешборну, СР Немачка, број 
регистрације HRB 99373 (у даљем тексту: LPMS), које је према наводима у пријави 
активно у пружању техничких услуга оператерима јавног локалног превоза у Немачкој 
(техничка обрада продаје мобилних, онлајн и компанијских карата) и које је у 
потпуном власништву (100% удела) циљног друштва, и 

2. LogPay Transport Services GmbH,  са седиштем у Ешборну, СР Немачка, број 
регистрације HRB 74752 (у даљем тексту: LPTS), које се тренутно налази под 
заједничком контролом подносиоца пријаве који поседује 51% удела у овом друштву и 
циљног друштва које поседује 49% удела, и које је активно у издавању картица за 
безготовинско плаћање горива и путарина прихватљивих у 20 европских земаља, а у 
сарадњи са преко 130 пословних партнера. 

  
Друштво LPTS поседује следећа зависна друштва која су такође обухваћена предметном 
трансакцијом: 

1. LogPay Fuel Italia S.r.l., са седиштем у Болцану, Италија, број регистрације 
02830590210, 

2. LogPay Fuel Spain S.L.U., са седиштем у Барселони, Шпанија, уписано у одељење 8, 
лист 397921 Привредног регистра Барселоне, и  

3. LogPay Fuel Czechia s.r.o., са седиштем у Прагу, Чешка, број регистрације С 310810. 
 
Према наводима у пријави, циљно друштво, укључујући његова зависна друштва, нема 
регистровано присуство у Републици Србији нити остварује приход на тржишту Републике 
Србије. 
 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о куповини удела закључен 26. 
фебруара 2019. године од стране друштва VWFS, у својству купца, и DVB Bank SE, у својству 
продавца циљног друштва.  
 
У складу са наведеним Уговором, подносилац пријаве ће куповином стећи 100% удела у 
циљном друштву, што укључује 100% удела у друштву  LPMS, као и преосталих 49% удела у 
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друштву LPTS у ком ће доћи до промене заједничке у индивидуалну контролу. Спровођењем 
предметне трансакције, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу над циљним 
друштвом и над свим његовим зависним друштвима. 
 
 Услови за подношење пријаве 

 
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 
чл. 17. ст. 1. тач. 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 годишњим 
приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве, оствареним на светском 
тржишту и на тржишту Републике Србије у 2018. 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. 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.  
 
Подносилац пријаве је предложио да се за потребе оцене предметне концентрације дефинишу 
два релевантна тржишта производа, и то: 

1. тржиште пружања услуга факторинга, и  
2. тржиште издавања картица за безготовинско плаћање горива и путарина. 

 
Тржиште пружања услуга факторинга представља део ширег тржишта пружања банкарских 
услуга. Послови факторинга обухватају куповину свих врста потраживања из пословања чиме 
се клијентима обезбеђује текућа ликвидност. Подносилац пријаве је такође указао на  
претходну праксу Европске комисије у складу са којом се факторинг услуге могу 
категорисати на следећи начин: 1) превремена отплата вредности фактура, 2) услуге наплате 
фактура и управљања пословним књигама, 3) кредитно осигурање, и 4) „комплетан 
факторинг“ који обухвата све горе наведене услуге. Узимајући у обзир да друштво LPFS врши 
откуп потраживања од друштава која су првенствено активна у области транспорта у 
Немачкој, Комисија сматра да за потребе оцене ефеката предметне концентрације није 
потребна ужа сегментација тржишта  пружања услуга факторинга.  
 
Картице за безготовинско плаћање горива и путарина се користе за куповину горива на 
бензинским станицама и плаћање путарина за коришћење аутопутева, главних путева и друге 
инфраструктуре за коју се плаћа путарина, а у зависности од издаваоца могу се користити и за 
друге трошкове везане за превоз, као што су на пример трошкови ауто сервиса. Ове картице 
углавном користе комерцијални потрошачи који редовно користе возила за своје пословне 
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активности (оператери возних паркова камиона, курирске службе, службе за селидбе и сл.) и 
код њих је јако често, а циљу контроле трошкова, изражена и потреба за картицама које 
омогућавају безготовинско плаћање само горива и само путарина. Индивидуални купци у 
доста мањој мери користе картице за безготовинско плаћање горива и путарина, узимајући у 
обзир да ове трошкове сносе самостално и да поменуте картице поред осталих које поседују 
(дебитне, кредитне и др.) имају ограничену намену често без укључених специјалних 
погодности. Према наводима у пријави, VW група је у 2018. години  као део мера за 
унапређење продаје понудила картицу за безготовинско плаћање горива уз куповину 
половног или новог возила са кредитом од око 300 евра. Поред тога, VWFS у својој понуди 
има и картице за безготовинско плаћање горива робне марке „Charge & Fuel Card“ која се 
може користити за пуњење електричних возила и пуњење и допуну хибридних возила са 
прикључком, као и картице за безготовинско плаћање горива робних марки „Europa tank & 
Service Karte Eco” и “Audi e-gas Tankkarte” које се могу користити за сипање горива за 
путничка возила брендова VW, Skoda, Seat и Audi sportback g-tron са моторима на течни и/или 
компримовани течни гас. Према наводима подносиоца пријаве, VW група у Републици Србији 
није активна у издавању картица за безготовинско плаћање горива и путарина, нити остварује 
приход по основу те активности на тржишту Републике Србије. Друштво LPFS је посредством 
свог зависног друштва LPTS активно у издавању картица за безготовинско плаћање горива и 
путарина, а по том основу није присутно нити остварује приход у Републици Србији. [...]. 
 
Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, као и активности 
учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, Комисија је за потребе оцене 
предметне концентрације дефинисала два релевантна тржишта производа, и то тржиште 
пружања услуга факторинга и тржиште издавања картица за безготовинско плаћање горива и 
путарина, прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве. 
 
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 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да учесници у 
концентрацији нису присутни на дефинисаним релевантним тржиштима у Републици Србији. 
 
На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације 
неће довести до промена структура дефинисаних релевантних тржишта производа, односно до 
негативних ефеката, хоризонтално или вертикално.  
 
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 чл. 65. ст. 5. Закона као и чл. 
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. 
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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 

                                                                        
       Др Милоје Обрадовић, с.р. 

 
 


