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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 6/0-02-403/2019-1, коју су дана 15. априла 2019. године поднела 
привредна друштва Volkswagen Finance Luxembourg S. A., са седиштем на адреси 291 Route 
d’Arlon L, 1150 Luxembourg, Луксембург, Mobileye Vision Technologies Ltd., са седиштем на 
адреси Har Hotzvim, 13 Hartom Street, PO Box 45157, Jerusalem, Израел и Champion Motors 
Ltd., са седиштем на адреси 9 Lehi St., Bnei Brak 51100, Израел, којa заступа пуномоћник 
адвокат Срђана Дабетића, из адвокатске канцеларије Карановић & Partners о.а.д., ул. 
Ресавска бр. 23, Београд, дана 15. маја 2019. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 
заједничким улагањем од стране привредних друштава Volkswagen Finance Luxembourg S. 
A., са седиштем на адреси 291 Route d’Arlon L, 1150 Luxembourg, Луксембург, број 
регистрације В166745, Mobileye Vision Technologies Ltd., са седиштем на адреси Har 
Hotzvim, 13 Hartom Street, PO Box 45157, Jerusalem, Израел, број регистрације 512700436, и 
Champion Motors Ltd., са седиштем на адреси 9 Lehi St., Bnei Brak 51100, Израел, број 
регистрације 513973255, у циљу оснивања новог учесника на тржишту који ће пружати 
услуге ванлинијског превоза електричним самоуправљајућим возилима у Израелу, који ће 
пословати на дугорочној основи и имати све функције независног учесника на тржишту.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, друштва Volkswagen Finance Luxembourg S. 
A., Mobileye Vision Technologies Ltd. и  Champion Motors Ltd., у целости извршила своју 
обавезу плаћања прописаног износа за издавање овог решења уплатом износа од XXXXX 
евра дана 13. маја 2019. године, на рачун Комисије за заштиту конкуренције. 
 

Образложење 
 

Привредна друштва Volkswagen Finance Luxembourg S. A., са седиштем на адреси 291 Route 
d’Arlon L, 1150 Luxembourg, Луксембург, број регистрације В166745, Mobileye Vision 
Technologies Ltd., са седиштем на адреси Har Hotzvim, 13 Hartom Street, PO Box 45157, 
Jerusalem, Израел, број регистрације 512700436, и Champion Motors Ltd., са седиштем на 
адреси 9 Lehi St., Bnei Brak 51100, Израел, број регистрације 513973255 (у даљем тексту: 
VW Finance, Mobileye и Champion или заједно подносиоци пријаве), поднела су дана 15. 
априла 2019. године преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем  

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-403/2019-5 
Датум: 15. мај 2019. године 

 



 2 

6/0-02-403/2019-1 (у даљем тексту: пријава), са предлогом да Комисија за заштиту 
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри трансакцију у скраћеном поступку. 
Подносиоци пријаве су Комисији доставили и допуну пријаве 18. 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 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 
гласник РС“, број 05/16). 
 
Подносилац пријаве је 18. априла 2019. године, доставио Комисији и захтев за одређивање 
мере заштите података и извора података, садржаних у пријави и њеним прилозима, о чему 
је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-403/2019-4, од 15. маја 2019. године. 
 

Учесници концентрације 

 
Друштво VW Finance je потпуно зависно друштво друштва Volkswagen AG, са седиштем на 
адреси Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Немачка, матични број HRB 100484 (у даљем 
тексту: Volkswagen). Volkswagen представља крајње матично друштво групи друштава која 
послује у оквиру истоимене групе друштава (у даљем тексту: VW група). 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. Према наводима у пријави, друштво Volkswagen 
je недавно успоставило и зависни бренд „MOIA“, који ће бити активан у развоју и 
рекламирању услуга мобилности као што су „ride hailing“ и „car sharing“. Поред свега 
наведеног, VW група пружа и финансијске и осигуравајуће услуге првенствено у вези са 
дистрибуцијом и финансирањем куповине својих аутомобила и комерцијалних возила, а 
наведене активности се, према наводима у пријави, обављају углавном посредством 
друштва Volkswagen Financial Services AG и његових зависних друштава. 
 
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 
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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 (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, према наводима у пријави, VW група посредно поседује и мањински удео 
од 25% (без контроле) у друштву HERE d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Омадинских 
бригада бр. 90в, Нови Београд, матични број 20701366, претежна регистрована делатност: 
инжењерске делатности и техничко саветовање (шифра делатности: 7112). 
 
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 у 2018. години у 
свету остварила приход од око 235,9 милијарди евра, а у Републици Србији око [...] евра.   
 
Друштво Mobileye је, према наводима у пријави, активно у развоју рачунарског вида и 
машинског учења, анализе података, локализације и мапирања за напредне системе помоћи 
возачу и за аутономне вожње. Ово друштво је потпуно зависно друштво једног од водећих 
произвођача полупроводничких чипова, друштва Intel Corporation, са главним седиштем на 
адреси 2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, Калифорнија, број регистрације 94-
1672743. Друштво Mobileye посредством свог матичног друштва у Републици Србији има 
повезано друштво, и то друштво Intel Technologies d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси 
Ресавска бр. 23, Београд, матични број 20681179, претежна регистрована делатност: 
рачунарско програмирање (шифра делатности: 6201). 
 
Друштво Champion је директни увозник и дистрибутер возила 4 водећа бренда VW групе у 
Израелу, и то: Volkswagen, Skoda, Audi и Seat. Ово друштво припада групи друштава којом 
као матично друштво управља израелска холдинг компанија Allied Holdings Ltd., са 
седиштем у Тел Авиву, Израел, број регистрације 511282279, која је, према наводима у 
пријави, посредством својих зависних друштава активна у индустрији електронике, 
инфраструктуре и трговине возилима. Према наводима у пријава, група друштава којој 
припада друштво  Champion у Републици Србији нема регистрована зависна друштва нити 
је у 2018. години остварила приход на тржишту Републике Србије. 
 
Подносиоци пријаве намеравају да у Израелу оснују друштво заједничког улагања које ће 
бити активно у области развоја и управљања услугом мобилности  (eng. mobility as a service-

MaaS) у облику пружања услуга ванлинијског превоза електричним самоуправљајућим 
возилима (eng. „robotaxis“). Ванлинијски услужни превоз је облик транспорта у коме 
корисници користе on-line платформу (попут апликације за паметне телефоне) за 
резервисање и плаћање услуге транспорта. Подносиоци пријаве планирају да возни парк 
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(флота) друштва заједничког улагања иницијално садржи 60 електричних 
самоуправљајућих возила и наведене услуге пружаће искључиво у Израелу.  
 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о заједничком улагању који су дана 
8. априла 2019. године закључила друштва VW Finance, Mobileye и Champion. 
 
Подносиоци пријаве намеравају да оснују друштво заједничког улагања које ће у Израелу 
бити активно у пружању услуга ванлинијског превоза електричним самоуправљајућим 
возилима. Према наводима подносилаца пријаве, VW група ће у виду улога обезбедити 
возни парк за друштво заједничког улагања, друштво  Mobileye аутономну погонску 
технологију за опремање возила, а друштво Champion ће обезбедити средства и услуге 
потребне за управљање возним парком. Подносиоци пријаве ће у друштву заједничког 
улагања поседовати једнаке уделе (по 33,33% сваки) и по том основу ће вршити заједничку 
контролу над њим. У складу са наведеним Уговором, одбор директора ће бити надлежан за 
опште управљање и надзор над друштвом заједничког улагања, а чиниће га 6 директора, 
при чему ће сваки од подносилаца имати право да именује 2 директора. Сваки од 
подносилаца пријаве имаће могућност стављање вета приликом доношења стратешких 
одлука у друштву заједничког улагања, као што су именовање „senior“ менаџмента, 
одобравање годишњег буџета и годишњег пословног плана. Друштво заједничког улагања 
ће, према наводима у пријави, имати сопствени менаџмент посвећен свакодневном 
пословању, као и приступ довољним ресурсима, укључујући финансијска средства, и друга 
материјална и нематеријална средства неопходна за обављање пословних активности на 
дугорочној основи. Ово друштво биће оријентисано првенствено пружању услуга 
ванлинијског превоза трећим лицима и неће имати никакве значајне продајне односе са 
својим оснивачима. Подносиоци пријаве планирају оснивање друштва заједничког улагања 
у току 2019. године, након добијања одобрења свих релевантних органа, укључујући 
Комисију. 
 
На основу свега наведеног, Комисија је закључила да ће друштво заједничког улагања бити 
потпуно функционално друштво које ће пословати на дугорочној основи и имати све 
функције независног учесника на тржишту. 
 

Услови за подношење пријаве 

 
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 
смислу члана 17. став 1. тачка 3. 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 друштво VW Finance, 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. тачка 1. Закона. 
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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.  
 
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 Републици Србији, имајући у виду да ће друштво 
заједничког улагања бити активно искључиво у Израелу. Из овог разлога, а у складу са 
праксом Комисије, тачна дефиниција може остати отворена. Међутим, у сврху пружања 
потпуних информација, подносиоци пријаве су предложили да се релевантно тржиште 
производа за потребе оцене предметне концентрације дефинише као тржиште ванлинијског 
услужног превоза. Подносиоци пријаве су указали и на претходну праксу Комисије која је у 
Решењу бр. 6/0-02-344/2018-6 од 16. маја 2018. године, услуге мобилности у вези 
ванлинијског услужног превоза (eng. ride hailing) дефинисала као услуге наручивања,  
резервисања и плаћања за такси услугу и за изнајмљивање кола и возача, кроз апликацију за 
паметни телефон. 
 
Друштво заједничког улагања ће бити активно у пружању услуга ванлинијског превоза 
електричним самоуправљајућим возилима у Израелу и поседоваће сопствену флоту возила 
као и неопходну технологију за обављање наведене активности. 
 
Узимајући у обзир начин својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, а нарочито 
планиране активности друштва заједничког улагања, Комисија је за потребе оцене 
предметне концентрације, релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште 
пружања услуга ванлинијског превоза електричним самоуправљајућим возилима. 
 
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 
подносиоци пријаве нису присутни на дефинисаном релевантном тржишту производа у 
Републици Србији. Такође, није планирано да друштво заједничког улагања буде активно 
на тржишту Републике Србије, већ искључиво у Израелу. 
 
На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације 
неће довести до хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на 
тржишту Републике Србије.  
 
Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да су 
испуњени услови дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог разлога, 
одлучено је као у ставу првом изреке овог решења.  
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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, 106/2015 
и 95/2018).  
 

                        ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

  

                     Др Милоје Обрадовић, с.р. 
 
 
 
 
 


