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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-

1059/2019-1, коју је 27. децембра 2019. године поднело друштво Porsche lnformatik Gesellschaft 

m.b.H., са регистрованим седиштем на адреси Louise-Piëch-Straße 9, 5020 Salzburg, Аустрија, 

које заступа пуномоћник, адвокат Тијана Којовић, из адвокатске канцеларије BDK, са седиштем 

на адреси Булевар краља Александра 28, Београд, дана 3. фебруара 2020. године, доноси 

следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва Porsche lnformatik 

Gesellschaft m.b.H., са регистрованим седиштем на адреси Louise-Piëch-Straße 9, 5020 Salzburg, 

Аустрија, регистарски број FN 72830 d, над привредним друштвом DASOF trgovsko in storitveno 

podjetje, d.o.o., са седиштем на адреси Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, Словенија, регистарски 

број 5670519000, куповином удела. 

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 20. јануара 2020. године уплатио износ од 

XXX евра и дана 24. јануара 2020. године износ од XXX евра на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције, што укупно представља одговарајући прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Porsche lnformatik Gesellschaft m.b.H., са регистрованим седиштем на 

адреси Louise-Piëch-Straße 9, 5020 Salzburg, Аустрија, регистарски број FN 72830 d (у даљем 

тексту: Porsche Informatik или подносилац пријаве), поднело је дана 27. децембра 2019. године 

преко пуномоћника, адвоката Тијане Којовић, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-1059/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Комисији je достављена и допуна пријаве 

број 6/0-02-103/2020-1 од 24. јануара 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 

  
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: 6/0-02-103/2020-3 

Веза број: 6/0-02-1059/2019 

Датум: 3. фебруар 2020. године 

 

 

Објављени текст не садржи заштићене или изостављене податке. 

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

Комисија сматра одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци 

ознаком XXX 



 2 

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 6/0-02-1059/2019-2 од 27. децембра 2019. 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 

 

Подносилац пријаве, Porsche Informatik, је компанија која пружа услуге компјутерске обраде и 

припреме података за аутомобилски сектор. Porsche Informatik је директно зависно друштво 

Porsche Holding Salzburg (у даљем тексту: Porsche Holding), компаније која се бави трговином 

аутомобила и члан је Volkswagen групе (у даљем тексту: VW група). Porsche Holding је активан 

у велепродаји и малопродаји путничких аутомобила, лаких комерцијалних возила и резервних 

делова за та возила као и у пружању услуга поправке возила и одређених финансијских услуга. 

Porsche Holding је директно зависно друштво Volkswagen AG (у даљем тексту: VW AG). VW 

AG је јавно листирано акционарско друштво и матично друштво VW групе. VW група је на 

светском нивоу активна у развоју, производњи, маркетингу и продаји путничких аутомобила, 

лаких комерцијалних возила, камиона, аутобуса, шасија за аутобусе, дизел мотора, мотоцикала, 

резервних делова и пратеће опреме за свако од ових возила, као и у дистрибуцији возила. VW 

група обухвата брендове возила Volkswagen путничке аутомобиле, Volkswagen лака 

комерцијална возила, Porsche, Ауди, Шкода, SEAT, Bentley, Bugatti, Lamborghini, МАN, Scania i 

Ducati. Акционари VW AG су Porsche Automobil Holding SЕ (30,8%), Qatar Holding LLC  

(14,6%), држава Доње Саксоније (11,8%), страни институционални инвеститори (25,2%), 

приватни акционари (15,1%), док немачки институционални инвеститори држе 2,5% акција у 

VW AG. У 2018. години VW група је на светском нивоу остварила приход од око 234 

милијарди евра. 

 

Подносилац пријаве, Porsche Informatik, конкретно пружа: 

1. дигитална решења корисницима; 
2. дигитална малопродајна решења; 
3. дигитална решења у велепродаји; 

4. дигитална решења за финансијске услуге; 
5. решења у области рачуноводства, контролинга и људских ресурса; 

6. услуге развоја софтвера, пројектног менаџмента и консалтинга, хостинга и подршке. 

 

У Србији, VW група има следећа регистрована зависна друштва: 

- Porsche SCG d.o.o. Beograd, са 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 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 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 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 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 седиштем на адреси Друга Индустријска 6, 

Књажевци Стара Пазова, матични број 20659874, шифра делатности 6810 (купопродаја 

сопствених непокретности); 

- Scania Leasing d.o.o. Krnješevci, са седиштем на адреси Друга Индустријска 6, Књажевци 

Стара Пазова, матични број 21401625, шифра делатности 6941 (финансијски лизинг); 

- Predstavništvo Scania Credit AB Krnješevci, са седиштем на адреси Друга Индустријска 6, 

Књажевци Стара Пазова, матични број 29022046, шифра делатности 8299 (остале 

услужне активности подршке пословању). 

 

На тржишту Републике Србије VW група је у 2018. години остварила приход од око [...] 

милиона евра.  

 

Циљно друштво DASOF trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o. (у даљем тексту: циљно друштво 

или Dasof) је специјализован за развој решења за софтвер за лизинг, као и за консалтинг. Dasof 

је у власништву физичких лица g. Damijena Kavera (42,5%) и g. Andreja Pečnika (42,5%), док су 

15% сопствени удели циљног друштва.  

 

Dasof развија стандардни софтвер за апликацију под именом Dasof, а који укључује софтвер 

креиран или развијен интерно или развијен за клијенте Dasof-а. Dasof је основан 1992. и у 

почетку је био највише локално оријентисан, али је у међувремену развио и присуство у 

иностранству. Софтверска решења Dasof-а су успешна јер су као таква заснована на годинама 

искуства и експертизе. Софтвер који је програмирао Dasof користи Porsche Банка (зависно 

друштво VW групе) у својим свакодневним активностима. У 2018. години Dasof је на светском 

нивоу остварио приход од око [...] евра.   

 

Dasof нема регистрована зависна друштва у Републици Србији, али је у 2018. години кроз 

продају својих производа на тржишту софтвера за пословне апликације (тј. софтвера за лизинг 

аутомобила) остварио приход од око [...] евра. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација је заснована на Уговору о купопродаји пословних удела закљученог 

између подносиоца пријаве, друштва Porsche Informatik, и продаваца пословних удела g. 

Damijena Kavera и g. Andreja Pečnika. У складу са Уговором, Porsche Informatik ће стећи 100% 

удела у Dasof-у.     

 

Комисији је достављен Уговор о купопродаји пословних удела потписан дана 12. децембра 

2019. године, a који је Комисија прихватила као ваљани правни основ посматране 

концентрације. 

 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу члана 

17. став 1. тачка 2) 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 
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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 софтвера за пословне апликације на којем је циљно друштво активно у Републици 

Србији. 

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности 

учесника концентрације и нарочито циљног друштва, Комисија је прихватила предлог 

подносиоца пријаве, и као релевантно тржиште производа дефинисала релевантно тржиште 

софтвера за пословне апликације. Даља сегментација релевантног тржишта није неопходна 

имајући у виду минимално (ограничено) присуство циљног друштва на територији Републике 

Србије, као и одсуство било каквог хоризонталног преклапања. 

 

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 неће значајно утицати на промену тржишне структуре на 

дефинисаном релевантном тржишту у Србији и да неће имати негативне ефекте на 

конкуренцију у Републици Србији. 

 

Подносилац пријаве, односно зависна друштва VW групе нису активна на тржишту на којем је 

активно циљно друштво, тј. релевантном тржишту софтвера за апликације. Вертикална 

повезаност између VW групе и циљног друштва у Србији постоји, јер је циљно друштво 

активно на узводном нивоу у развоју лизинг софтвера које користи VW група, док је VW група 

активна на низводном нивоу активности лизинга аутомобила (циљно друштво је постојећи 

добављач VW групе). Међутим, ове вертикалне везе неће имати ефекта на конкуренцију 

Србији, будући да циљно друштво има занемарљиво присуство у Републици Србији и стога 

веома мали тржишни удео. Осим тога, на узводном тржишту лизинг софтвера постоји мноштво 

кредибилних добављача са снажним препознатљивим брендовима као што су Comtrade, Oracle, 

Saga итд. Стога би конкуренти VW групе активни на тржишту лизинга аутомобила могли лако 

заменити циљно друштво са другим пружаоциома ових производа/услуга.        

 

Из утврђеног чињеничног стања произлази да предметна концентрација неће довести до 

хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеном релевантном тржишту 

производа. Такође, вертикална повезаност подносиоца пријаве и циљног друштва неће имати 

негативне ефекте на конкуренцију у Србији имајући у виду ограничено присуство циљног 

друштва, као и постојање других кредибилних учесника на дефинисаном релевантном тржишту 
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производа. 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.  

    

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. 

 

 

 


