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             Објављени текст не садржи заштићене податке или изостављене 

податке.Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или распону који   

Комисија сматра одговарајућим начином заштите,а изостављени подаци 

ознаком ХХХ 

   

    

 

 

 

 

                                     

                                                        

                                  

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2.  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 6/0-02-375/2020-1, којe су 30. марта 2020. године поднела друштва  

АLD S.A. са регистрованим седиштем на адреси 1-3 rue Eugene et Armand Peugeot, CS 

90111, 92500 Rueil- malmaison cedex, и Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited 

са регистрованим седиштем на адреси 5-1, Marunouchi 1-  chome, 100-6525, Chiyoda-ku, 

Јапан, које заступа адвокат Ана Банићевић  са седиштем на адреси Булевар Михајла 

Пупина 6 ПЦ Ушће  Београд,  дана 24. априла 2020. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје заједничким улагањем друштва АLD S.A., са регистрованим седиштем на 

адреси 1-3 rue Eugene et Armand Peugeot, CS 90111, 92500 Rueil- malmaison cedex 

регистровано у регистру трговине и привредних друштава у Nanterre-у, регистарски 

број 417 689 395, и друштва Mitsubishi UFJ Lease & Finance Company Limited, са 

регистрованим седиштем на адреси 5-1, Marunouchi 1-  chome, 100-6525, Chiyoda-ku, 

Јапан, регистровано у регистру Правних послова Токија, регистарски број 

4010001049866, оснивањем  новог потпуно функционалног друштва, које ће пословати 

на дугорочној основи као независни учесник на тржишту. 

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве  уплатили 02. априла 2020. године  

износ од ХХХ, 07. априла 2020. године износ од ХХХ евра и 16. априла 2020. године 

износ од ХХХ евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што укупно 

представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

                                                         Образложење 

 

Друштво АLD S.A., ( у даљем тексту: ALD), које је основано и постоји у складу са 

законима Француске, са регистрованим седиштем на адреси 1-3 rue Eugene et Armand 

Peugeot, CS 90111, 92500 Rueil- malmaison cedex, и друштво Mitsubishi UFJ Lease & 

Finance Company Limited, ( у даљем тексту: MUL) које је основано и постоји у складу 
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са законима Jапана, са регистрованим седиштем на адреси 5-1, Marunouchi 1-  chome, 

100-6525, Chiyoda-ku, Јапан, регистарски број 4010001049866 ( у даљем тексту: 

подносиоци пријаве), поднели су дана 30. Марта 2020.године преко адвоката Ане 

Банићевић  са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 6 ПЦ Ушће Београд, 

пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-375/2020-1 (у даљем тексту: 

пријава). Подносици пријаве су предложили 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 њених допуна, 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, подносиоци пријаве су поднели 

Комисији захтев за заштиту одређених података број 6/0-02-375/2020 - 4 од 22. априла 

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 АLD S.A., је француско друштво са ограниченом одговорношћу, под 

контролом Societe Generale групе друштава, чију основну делатност представља  

пружање услуга лизинга возила и услуга управљања возним парком великим 

корпорацијама, малим и средњим компанијама и приватним лицима. АLD својим 

купцима пружа потпуну флексибилност, почевши од самог финансирања аутомобила 

до читавог низа различитих активности спољних сарадника, нудећи свеобухватни 

пакет услуга од набавке и финансирања возила, до препродаје половних возила по 

истеку уговорног периода. 

 

Societe Generale S.A као матична компанија групације Societe Generale активна је у 

пружању финансијских услуга и активна је у Француској и широм света. Ова групација 

своје активности обавља у три кључна пословна сегмента: а) банкарство са 

становништвом и финансијске услуге, б) управљање глобалним улагањима и услугама 

и в) корпоративно и инвестиционо банкарство. 

 

У Србији Societe Generale група је имала два зависна друштва који су продати 24. 

септембра 2019. године. 

 

 Друштво АLD је присутно на српском тржишту преко компаније ALD AUTOMOTIVE, 

друштва са ограниченом одговорношћу за промет возила на велико и мало, са 

регистрованим седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 48б Нови Београд, 
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матични број 20295325, претежна делатност изнајмљивање и лизинг аутомобила и 

лаких моторних возила. 

 

Друштво MUL пружа разне финансијске услуге које обухватају финансијски лизинг, 

оперативни лизинг фокусиран на вредности имовине, лизинг аутомобила, закуп 

некретнина, пословање које се односи на финансирање јавних пројеката из привредних 

ресурса, факторинг услуге и еколошке производе. 

 

 Ово друштво није непосредно присутно на тржишту Републике Србије, већ само 

посредно, и то преко друштва Mitsubishi Corporation, које је један од његових  

многобројних акционара, али без икаквог контролног учешћа, и то искључиво на 

тржишту продаје путничких аутомобила. 

 

Циљно друштво које настаје заједничким улагањем подносилаца пријаве, као потпуно 

функционално друштво, пословаће на дугоричној основи као независни учесник на 

тржишту, и биће активно у мулти-бренд оперативном лизингу и управљању возним 

парком у области сектора за мобилност. Своје услуге пружаће  само у Малезији, док у 

Србији неће имати никакве пословне активности. 

 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

 На основу Уговора о заједничком улагању закљученом 13. марта 2020.године, 

предложена трансакција је структурирана као заједничко улагање и заједничку 

контролу над новооснованим друштвом. 

 

Комисија је достављени предметни Уговор прихватила као ваљани правни основ ове 

концентрације. 

 

 

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 подносилаца 

пријаве и Циљног друштва, односно група којима припадају, остварених на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије у 2018. години, (обзиром да неки подаци за 

2019. годину још нису доступни), утврдила да су подносиоци пријаве имали 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 у складу са чланом 63. став 1. тач. 1. 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 
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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 прецизна дефиниција тржишта производа може 

остати отворена, обзиром да ова концентрација, без обзира на који начин ово тржиште 

дефинише, неће имати било каквог утицаја на конкуренцију у Републици Србији.  

Комисија је релевантно тржиште производа за потребе предметног поступка 

дефинисала у складу са својом досадашњом праксом у раду, полазећи од активности 

којима ће се друштво заједничког улагања бавити након свог оснивања, као тржиште 

пружања услуга у области сектора за мобилност, односно услуга оперативног лизинга 

и услуга управљања возним парком. 

 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је прихватила 

предлог подносилаца 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, нити до јачања тржишног положаја подносилаца пријаве на 

дефинисаном релевантном тржишту. 

 

Ово из разлога што је друштво ALD само делимично присутно на дефинисаном 

релевантном тржишту и то само у области лизинга возила, док друштво MUL на овом 

тржишту уопште није присутно. Осим тога, новоосновано друштво своје будуће 

активности обављаће само на тржишту Малезије. 

 

Стога се може закључити да спровођење предметне концентрације неће изазвати било 

какве негативне ефекте, те да не постоји забриност у погледу било ког критеријума за 

оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тога 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 9, у року од 30 
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дана од дана достављања решења. Достављање ће се у смислу примене прописаних 

рокова, сматрати извршеним кад истекне 15 дана од дана престанка ванредног стања. 

 

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. 

 

 


