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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 49/11), одлучујући по 

пријави концентрације број 6/0-02-602/2020-1, коју су 15. септембра 2020. године 

поднела привредна друштва Gebruder Weiss GmbH, са седиштем на адреси Karatas-

Straße br. 6, 87700 Memingen, Немачка, GW Global Holding GmbH, са седиштем на 

адреси Bundesstrasse br. 110, 6923 Lauterah, Аустрија и GW lnternational Holding GmbH, 

са седиштем на адреси Bundesstrasse br. 110, 6923 Lauterah, Аустрија које заступа 

пуномоћник адвокат Горан М. Ћираковић, из адвокатске канцеларије ВУК Порески 

Адвокати, са седиштем на адреси Топличин Венац 19А, Београд, дана 15. октобра 2020. 

године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I     ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране повезаних привредних друштава 

Gebruder Weiss GmbH, са седиштем на адреси Karatas-Straße br. 6, 87700 Memingen, 

Немачка, матични број HRB 11350, GW Global Holding GmbH, са седиштем на адреси 

Bundesstrasse br. 110, 6923 Lauterah, Аустрија, матични број FN 155962g, и GW 

lnternational Holding GmbH, са седиштем на адреси Bundesstrasse br. 110, 6923 Lauterah, 

Аустрија, матични број FN 155967р, над целокупним шпедитерским пословањем 

привредног друштва Ipsen Logistics GmbH, са седиштем на адреси  Faulenstraße br. 2-12, 

28195 Bremen, Немачка, матични број HRB 6733 НВ, и привредног друштва Ipsen Air 

Logistics GmbH, са седиштем на адреси Niendorfer Straße br. 172, 22848 Norderstet, 

Немачка, матични број HRB 10435 КI, као и над следећим привредним друштвима: 

Ipsen Logistics BVBA, са седиштем на адреси Ankerrui br. 20 Tunnel Building, 2000 

Antverpen, Белгија, матични број 0894.726.812, Ipsen Logistics Sp. z.o.o., са седиштем на 

адреси  Morawica br. 339, 32-084 Krakov, Пољска, матични број KRS 0000222768, и 

Ipsen Logistics (M) Sdn. Bhd, са седиштем на адреси 117, Jalan Batu Maung Kargo 

Kompleks Udara Kedua, 11960 Penang, Малезија, матични број 231570-К, куповином 

удела. 

  

II    УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве дана 8. октобра 2020. године 

уплатили износ од XXX евра, на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

  
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: 6/0-02-602/2020-4 

Датум: 15. октобар 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 
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представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредна друштва Gebruder Weiss GmbH, са седиштем на адреси Karatas-Straße br. 6, 

87700 Memingen, Немачка, матични број HRB 11350, GW Global Holding GmbH, са 

седиштем на адреси Bundesstrasse br. 110, 6923 Lauterah, Аустрија, матични број FN 

155962g и GW lnternational Holding GmbH, са седиштем на адреси Bundesstrasse br. 110, 

6923 Lauterah, Аустрија, матични број FN 155967р (у даљем тексту: GW Немачка, GW 

G1obal и GW International, или заједно подносиоци пријаве) поднела су Комисији за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 15. септембра 2020. године 

преко пуномоћника, адвоката Горана М. Ћираковића, пријаву концентрације која је 

заведена под бројем 6/0-02-602/2020-1 (у даљем тексту: пријава). Допуна пријав је 

поднета 29. септембра 2020. године. Подносиоци пријаве су предложили да 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, 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. 

 

Учесници концентрације 
 

Подносиоци пријаве су у власништву и под контролом привредног друштва Gebruder 

Weiss Gesellschaft m.b.H., са седиштем на адреси Bundesstrasse br. 110, 6923 Lauterah, 

Аустрија, матични број FN 61717k (у даљем тексту: GW Аустрија).  
 

Привредно друштво GW Аустрија и са њим повезана лица чине групу компанија (у 

даљем тексту: GW група) која послује широм света, а пре свега у Европи, Азији и САД. 

GW група нуди својим клијентима широк спектар решења на пољу руковања комадном 

робом и логистичких решења за националну, међународну и глобалну размену робе. Са 

великом мрежом филијала и јаком мрежом партнера, GW група нуди ефикасна и 

иновативна решења у превозу робе и терета (достава пакета, решења за комадну робу, 

делимични и комплетни утовар) у друмском, железничком, ваздушном и морском 

саобраћају. Укупан приход GW групе у 2019. години на светском нивоу износио је око 

1,7 милијарди евра. 

 

GW група је присутна на територији Републике Србије преко зависног друштва 

Gebruder Weiss d.o.o. Dobanovci, са седиштем на адреси Београдска 85, Добановци-

Београд, матични број 17431021, регистрована делатност - друмски превоз терета. На 

тржишту Републике Србије у 2019. години друштво Gebruder Weiss d.o.o. Dobanovci 

остварило је приход од око 22,2 милиона евра. 
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Спровођењем концентрације, подносиоци пријаве ће стећи контролу над: 

1. целокупним шпедитерским пословањем привредних друштава Ipsen Logistics 

GmbH и Ipsen Air Logistics GmbH, укључујући сву имовину, права, know-how, 

уговорне односе са клијентима, као и запослене, и 

2. привредним друштвима (куповином удела):  

1) Ipsen Logistics BVBA, са седиштем на адреси Ankerrui br. 20 Tunnel Building, 

2000 Antverpen, Белгија, матични број 0894.726.812, куповином 100% удела;  

2) Ipsen Logistics Sp. z.o.o., са седиштем на адреси Morawica br. 339, 32-084 Krakov, 

Пољска, матични број KRS 0000222768, куповином 60% удела, чиме ће 

посредно стећи контролу и над његовим зависним друштвом Ipsen Road Logistics 

Sp. z.o.o., са седиштем на адреси Morawica br. 339, 32-084 Krakov, Пољска, 

матични број KRS 0000282508 и, 

3) Ipsen Logistics (M) Sdn. Bhd, са седиштем на адреси 117, Jalan Batu Maung Kargo 

Kompleks Udara Kedua, 11960 Penang, Малезија, матични број 231570-К, 

куповином 80% удела (даље у тексту: циљно пословање или циљна друштва). 

 

Наведена друштва припадају Ipsen групи друштава, чије је матично друштво Ipsen 

Logistics Holdings GmbH & Co. KG, са седиштем на адреси Faulenstraße br. 2-12, 28195 

Bremen, Немачка, матични број HRA 14266HB (у даљем тексту: Ipsen група). Циљна 

друштва се баве шпедитерским услугама у међународном ваздушном, морском и 

копненом превозу терета.  

 

На светском нивоу у 2019. години Ipsen група друштава остварила је приход од око 108 

милиона евра. Ipsen група није присутна нити је остварила приход у 2019. години на 

тржишту Републике Србије.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Један од подносиоца пријаве, GW Немачка, који је под контролом привредног друштва 

GW Аустрија, намерава да куповином имовине привредних друштава Ipsen Logistics 

GmbH и Ipsen Air Logistics GmbH стекне директну контролу над њиховим пословањем. 

Предмет трансакције представља целокупно пословање привредних друштава Ipsen 

Logistics GmbH и Ipsen Air Logistics GmbH, укључујући сву имовину, права, know-how, 

уговорне односе са клијентима, као и запослене. 

 

Подносиоци пријаве, GW G1obal и GW International, стећи ће директну контролу над 

повезаним лицима Ipsen групе у Белгији, Пољској и Малезији, и то Ipsen Logistics 

BVBA, Ipsen Logistics Sp. z.o.o. и Ipsen Logistics (M) Sdn. Подносиоци пријаве стећи ће 

и посредну контролу над друштвом Ipsen Road Logistics Sp. z.o.o., с обзиром на то да је 

друштво Ipsen Logistics Sp. z.o.o. власник 84% удела поменутог друштва.    

 

Као акт о концентрацији, подносиоци пријаве доставили су Споразум о купопродаји 

имовине и удела, којим је предвиђено да подносиоци пријаве стекну контролу над 

циљним пословањем и циљним друштвима.  

 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 
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Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника 

концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2019. 

години, утврдила да су подносиоци пријаве имали обавезу пријаве концентрације, јер је 

укупан приход свих учесника у концентрацији у 2019. години већи од износа који је 

прописан чланом 61. став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације.  

 

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. 

 

Подносиоци пријаве сматрају да се релевантно тржиште производа може дефинисати у 

складу са пословним активностима циљног пословања, и то као: 

1. Релевантно тржиште шпедитерских услуга везаних за међународни ваздушни 

превоз терета; 

2. Релевантно тржиште шпедитерских услуга везаних за међународни морски 

превоз терета; 

3. Релевантно тржиште шпедитерских услуга везаних за међународни копнени 

превоз терета; 

 

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

делатности учесника концентрације а нарочито циљног пословања, Комисија је у 

конкретном случају прихватила предлог подносилаца пријаве по питању дефинисања 

релевантних тржишта производа. Комисија је имала у виду и да се тржишта за 

шпедицију, уговорну логистику и превоз терета посматрају као одвојена релевантна 

тржишта, у складу са праксом ЕУ.  

 

Према Посебним узансама у пословању шпедитерских друштава у Републици Србији 

(„Службени гласник РС“, број 99/2018), шпедитерске услуге подразумевају све услуге 

које се односе на организацију отпреме и/или допреме робе коришћењем свих врста 

транспортних путева и видова транспорта, као и остале послове који су у вези са тим, а 

то су услуге које се тичу: транспорта; консолидације/деконсолидације; складиштења; 

манипулације робом; додатних услуга (комисионирање, узорковање, паковање, мерење, 

етикетирање и сл.); дистрибуција робе; царинског заступања; консултантских услуга; 

осигурања робе у транспорту; плаћања царинских и других дажбина или обезбеђивање 

докумената везаних за транспорт робе. Међутим, Комисија сматра да у конкретном 

случају није потребно издвајати потенцијална посебна релевантна тржишта производа 

која би била уже дефинисана, имајући у виду да концентрација неће нарушити 

конкуренцију у Републици Србији. 

 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је такође 

прихватила предлог подносилаца пријаве и дефинисала га на националном нивоу, као 

тржиште Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона. 
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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 утицати на промену тржишне 

структуре на дефинисаним релевантним тржиштима у Србији и да неће имати 

негативне ефекте на конкуренцију у Републици Србији. 

 

Из утврђеног чињеничног стања произлази да циљна друштва нису присутна у 

Републици Србији, те стога неће доћи до хоризонталног преклапања учесника у 

концентрацији на дефинисаним релевантним тржиштима производа. У Републици 

Србији присутно је зависно друштво GW групе и то друштво Gebruder Weiss d.o.o. 

Dobanovci које је специјализовано за копнени превоз терета. 

 

Из свега претходно наведеног може се закључити да спровођењем предметне 

концентрације неће доћи до промене структуре тржишта и тржишног удела на 

територији Републике Србије, односно 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 достављања 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  

                                                                                                        

Небојша Перић, с.р. 

 
 

 


