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ознаком ХХХ:

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-05/2020-6
Веза: Број: 6/0-02-1064/2019-1
Датум: 05. март 2020. Године

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и чл. 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
6/0-02-1064/2019-1, коју је 30. децембра 2019. године поднело друштво Dr. Ing.h.c. F. Porsche
Aktiengesellschaft, са регистрованим седиштем на адреси Porscheplatz 1,70435 Štutgart, Немачка
и Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, са регистрованим седиштем на
адреси Koniginstr. 107, 80802 Minhen, Немачка, дана 05. марта 2020. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
заједничким улагањем друштава Dr. Ing.h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, са регистрованим
седиштем на адреси Porscheplatz 1,70435 Štutgart, Немачка, регистарски број HRB 730623, и
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, са регистрованим седиштем на
адреси Koniginstr. 107, 80802 Minhen, Немачка регистарски брoј HRB 42039, и оснивањем
потпуно функционалног друштва, које ће пословати у сектору IT консалтинга и пружања
услуга тзв.паметних фабрика у свим индустријама, при чему ће друштва Dr. Ing.h.c. F. Porsche
Aktiengesellschaft и Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft, имати
подједнак власнички удео у друштву заједничког улагања.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 28.фебруара 2020. године уплатио износ
од ХХХХХХ евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља одговарајући
прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.

Образложење
Привредна друштва, Dr. Ing.h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, са регистрованим седиштем на
адреси Porscheplatz 1,70435 Štutgart, Немачка, регистарски број HRB 730623( преко свог
зависног друштва, у даљем тексту: Porsche/MHP), и Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft
Aktiengesellschaft, са регистрованим седиштем на адреси Koniginstr.107,80802 Minhen,Немачка
регистарски брoј HRB 42039 (у даљем тексту: Munich RE), поднели су дана 30. децембра 2019.
године преко пуномоћника, адвокатске канцеларије Карановић/Партнери пријаву
концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-1064/2019-1 (у даљем тексту: пријава).
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Комисији су достављене и допуне пријаве број 6/0-02-/05/2020-1 од 09. јануара 2020. године,
6/0-02-05/2020-2, од 29.јануара 2020.године, и 6/0-02-05/2020-3 од 14. фебруара 2020.године.
Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту:
Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.
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). Извод о извршеној уплати, као
саставни део списа предмета, потврђује да је прописани износ за издавање акта уплаћен у
целости, што је утврђено у ставу II диспозитива.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције, подносилац пријаве је поднео Комисији
захтев за заштиту одређених података број 6/0-02-05/2020-4 од 26. фебруара 2020. године (у
даљем тексту: захтев). Садржину захтева представља спецификација података из пријаве, а
чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о
овом захтеву одлучила посебним Закључком о заштити података.
Учесници концентрације
Друштво Porsche је немачки произвођач аутомобила специјализован за дизајн, производњу и
дистрибуцију спортских аутомобила, са седиштем у Штутгарту, Немачка. Porsche је део
Volkswagen групе и потпуно зависно индиректно контролисано друштво Volkswagen
Aktiengesellshaft-a матичног друштва Volkswagen групе (у даљем тексту: VW група), која је
активна широм света у развоју, производњи, рекламирању и продаји путничких аутомобила,
лаких комерцијалних возила, камиона, аутобуса, шасија за аутобусе и дизел моторе,
мотоцикала, укључујући резервне делове и додатну опрему за све наведене категорије возила.
VW група је такође активна у дистрибуцији возила. VW група обухвата брендове возила
Volkswagen путничке аутомобиле, Volkswagen лака комерцијална возила, Porsche, Аudi, Škoda,
SEAT, Bentley, Bugatti, Lamborghini, МАN, Scania i Ducati. VW група је такође активна у
пружању финансијских и услуга осигурања у вези са дистрибуцијом и финансирањем својих
аутомобила и комерцијалних возила, као и у развоју и рекламирању услуга мобилности преко
свог недавно успостављеног зависног бренда МOIA.
У Србији, VW група има следећа регистрована зависна друштва:
- Porsche SCG d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Зрењанински пут 11,
Београд, матични број 17522060, шифра делатности 7022 (консултантске активности у
вези са пословањем и осталим управљањем);
- Porsche Leasing SCG d.o.o Beograd, са седиштем на регистрованој адреси Зрењанински
пут 11, Београд, матични број 17544004, шифра делатности 6491 (финансијски лизинг);
- Porsche Mobility d.o.o., са седиштем на адреси Зрењанински пут 11, Београд, матични
број 20162660, шифра делатности 8299 (остале услужне активности подршке
пословању);
- Porsche Partner d.o.o., са регистрованим седиштем на адреси Зрењанински пут 11,
Београд, матични број 20647906, шифра делатности 6622 (делатност заступника и
посредника у осигурању);
- Porsche lnter Auto S d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Зрењанински
пут 11, Београд, матични број 20481943, шифра делатности 4520 (одржавање и
поправка возила);
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-

Scania Srbija d.o.o. Krnješevci, са регистрованим седиштем на адреси Друга
Индустријска 6, Књажевци Стара Пазова, матични број 17333321, шифра делатности
4519 (трговина осталим возилима);
Scania Real Estate d.o.o. Krnješevci, са регистрованим седиштем на адреси Друга
Индустријска 6, Књажевци Стара Пазова, матични број 20659874, шифра делатности
6810 (купопродаја сопствених непокретности);

Поред наведених компанија VW посредно држи мањински удео од 25% (без контроле) у
привредном друштву HERE d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси
Омладинских бригада 90в Нови Београд, матични број 20701366, шифра делатности
7112.(инжењерске делатности и техничко саветовање).
MHP, потпуно зависно друштво Porsche,-а, преко кога ће друштво заједничког улагања бити
основано, је глобална консултантска компанија са седиштем у Ludvigsburgu, Немачка,
специјализована за IT и процесно саветовање у аутомобилском и производном сектору.
Друштво Munich RE је интернационално осигуравајуће друштво са седиштем у Немачкој.
Ово друштво покрива цео ланац вредности реосигурања, примарног осигурања и решавања
ризика повезаних са осигурањем, а такође нуди и услуге управљања имовином.
Munich RE нема зависних друштава регистрованих у Републици Србији, и није присутно на
територији Републике Србије.
Циљно друштво (ЈVC) ће бити основано и постојеће у складу са законима Немачке, при чему
ће Porsche/MHP и Munich RE имати подједнак власнички удео (50%/50%) у Циљном друштву.
Друштво заједничког улагања ће пружати ИТ консалтинг, као и пратеће услуге трећим лицима
у вези са планирањем, постављањем и стављањем у рад дигиталних и флексибилних
производних решења, те бити активно у пружању паметних фабричких услуга трећим лицима
у свим индустријама. Концепт паметне фабрике односи се на производни процес заснован на
високо-дигитализованом и повезаном производном ланцу унутар производног погона. Кључне
карактеристике укључују коришћење великих могућности за обраду података и напредне
роботике. Циљно друштво ће бити активно у планирању и осмишљавању концепта паметне
фабрике за трећа лица у свим гранама индустрије, са примарним фокусом на аутомобилску
индустрију.
За сада, не постоје планови да Циљно друштво буде активно у Србији.
На тржишту Републике Србије VW група је у 2018. години остварила приход од око [...]евра,
док је на светском тржишту приход ове групе друштава износио око [...] евра.

Опис трансакције и акт о концентрацији
Предметна концентрација је заснована на Уговору о заједничком улагању, закљученом 20.
децембра 2019.године између друштава Porsche/MHP и Munich RE и тиче се оснивања потпуно
функционалног друштва заједничког улагања (JVC) са циљем пружања паметних фабричких
услуга трћим лицима у свим индустријама.Тиме ће подносиоци стећи заједничку контролу над
новооснованим друштвом.
Комисији је достављен Уговор о заједничком улагању, који је Комисија прихватила као
ваљани правни основ посматране концентрације.
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Услови за подношење пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу члана
17. став 1. тачка 3) Закона.
Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника
концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2018. години,
утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је укупан приход
свих учесника у концентрацији у 2018. години већи од износа који је прописан чланом 61. став
1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације. Пријава концентрације је поднета
благовремено и у складу са чланом 63. Закона.
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште 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.
Подносилац пријаве сматра да релевантно тржиште производа може бити дефинисано као
тржиште ИТ консалтинг услуга трећим лицима.
Полазећи од својстава, намене односно од делатности учесника концентрације, Комисија је
прихватила предлог подносиоца пријаве. Даља сегментација релевантног тржишта није
неопходна имајући у виду да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици
Србији.
По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је такође прихватила
предлог подносиоца пријаве и дефинисала га на националном нивоу као тржиште Републике
Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона.
Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија је на
основу доступних података и података који су јој достављени уз пријаву концентрације,
закључила да концентрација ни на који начин неће утицати на промену тржишне структуре на
дефинисаном релевантном тржишту у Србији.
Стога се може закључити 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.
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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 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 и
95/2018).
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Перић, с.р.

5

