
 
 
 
 
 

 

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. 

 

 
 
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 6/0-02-704/2020-1 од 12. новембра 2020. 
године, коју су заједнички поднела привредна друштва „Dr. Ing. h.c. F. Porsche 
Aktiengesellschaft“, ca седиштем на адреси Porscheplatz 1, 70435 Štutgart, Немачка и 
„TransnetBW“ GmbH ca седиштем на адреси Pariser Platz, Osloer Straße 15-17, 70173 
Štutgart, Немачка, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића из адвокатске 
канцеларије Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана 31. марта 2021. године, 
доноси следеће  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје заједничким улагањем од стране привредног друштва „Dr. Ing. h.c. F. 
Porsche Aktiengesellschaft“, ca седиштем на адреси Porscheplatz 1, 70435 Štutgart, 
Немачка, матични број HRB 730623, и привредног друштва „TransnetBW“ GmbH ca 
седиштем на адреси Pariser Platz, Osloer Straße 15-17, 70173 Štutgart, Немачка, матични 
број HRB 740510, у циљу оснивања заједничког друштва које ће пословати на 
дугорочној основи на тржишту ИТ консалтинг услуга и пружати услуге паметних 
енергетских система, и имати све функције независног учесника на тржишту. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, дана 4. децембра 2020. године, 
уплатили XXX евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара 
прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 
поступку. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Привредна друштва „Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft“, ca седиштем на 

адреси Porscheplatz 1, 70435 Štutgart, Немачка, матични број HRB 730623, и 
„TransnetBW“ GmbH ca седиштем на адреси Pariser Platz, Osloer Straße 15-17, 70173 
Štutgart, Немачка, матични број HRB 740510 (даље у тексту: подносиоци пријаве), 
поднела су Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), дана 12. 
новембра 2020. године, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића из адвокатске 
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канцеларије Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације која је 
заведена под бројем  6/0-02-704/2020-1. Комисији су достављене и допуне пријаве од 
10. децембра 2020. године и 2. марта 2021. године. 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 
потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 
концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 
поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. У списима 
предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен 
прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 
број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносиоци пријаве су поднели Комисији 
захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија 
ће о овом захтеву одлучити посебним закључком о заштити података. 
 

1. Учесници у концентрацији  

 

          Подносилац пријаве, друштво „Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft“, ca 
седиштем на адреси Porscheplatz 1, 70435 Štutgart, Немачка, матични број HRB 730623 
(у даљем тексту: „Porsche”), у предложеној трансакцији ће учествовати путем свог 
зависног друштва „MHP Management- und IT-Beratung“ GmbH, са седиштем на адреси 
Königsallee 49, 71638 Ludvigsburg, Немачка,  које се налази под његовом појединачном 
контролом (у даљем тексту: „MHP“). „MHP“ је компанија која се бави менаџментом и 
ИТ консалтингом, а активна је у областима консалтинга менаџмента, интеграције 
система, менаџмента апликација и дигиталних услуга, примарно у аутомобилској 
индустрији. 
         „Porsche” је акционарско друштво основано у складу са немачким правом. 
„Porsche” је произвођач аутомобила специјализован за дизајн, производњу и 
дистрибуцију спортских аутомобила са високим перформансама, теренских возила и 
седана. „Porsche” је потпуно зависно, индиректно контролисано друштво Volkswagen 
Aktiengesellschaft-a (у даљем тексту: „VWAG“), јавно листираног акционарског 
друштва са седиштем у Volfsburgu (Немачка), које је матично друштво Volksvagen 
Групе (у даљем тексту: „VW Група”).  

„VW Група” је активна на светском тржишту 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. Осим наведеног, „VW Група” 
такође је активна у дистрибуцији возила и обухвата брендове Volkswagen Passenger 
Cars, Volkswagen Light Commercial, Porsche, Audi, Skoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, 
SEAT, MAN, Scania и Ducati. „VW Група” је недавно основала и зависни бренд MOIA, 
који је активан у развоју и рекламирању услуга мобилности, као што су проналажење 
вожње (тзв. „ride hailing”) и дељење вожње (тзв. „car sharing”). Додатне активности 
„VW Групе” обухватају повезане аутомобилске услуге, укључујући подршку за 
дељење вожње и услуге возног парка. Додатно, „VW Група” пружа финансијске услуге 
и услуге осигурања у вези са дистрибуцијом и финансирањем својих аутомобила и 
комерцијалних возила. Ове услуге се првенствено пружају преко друштва „Volkswagen 
Financial Services AG” (у даљем тексту: „FSAG”) и његових зависних друштава. 
„FSAG” пружа индивидуалне услуге мобилности, као што су финансирање, лизинг, 
осигурање и услуге набавке осигурања, у вези са аутомобилима и комерцијалним 
возилима. Коначно, преко зависног друштва FSAG - Volkswagen Bank GmbH, „VW 
Група” пружа услуге директног банкарства. 
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        Други подносилац пријаве, друштво „TransnetBW“ GmbH ca седиштем на адреси 
Pariser Platz, Osloer Straße 15-17, 70173 Štutgart, Немачка, матични број HRB 740510 (у 
даљем тексту: „TNBW”), један је од четири немачка оператора система преноса 
електричне енергије. „TNBW” управља већим делом система за пренос електричне 
енергије у Baden-Virtembergu (федерална јединица у Немачкој). Купци „TNBW”-а су 
малопродавци струје, електране и оператори дистрибутивних мрежа у Немачкој и 
иностранству. „TNBW” се налази у потпуном власништву компаније EnBW Energie 
Baden-Württemberg AG (у даљем тексту: „EnBW“).  
         Компанија „EnBW“, са седиштем у Karlsrue, Немачка, активна је у снабдевању 
струјом и водом, као и третирањем отпада, укључујући повезане услуге, као и у 
пружању услуга у овим пословним секторима. „EnBW“ такође послује у повезаним 
секторима или управља инвестицијама (у којима учествује), нарочито у секторима 
обраде информација, комуникационих технологија, транспорта и некретнина.  
„EnBW“- овим акцијама се тргује на берзама у Франкфурту и Штутгарту. „EnBW“ у 
Србији нема регистрованих зависних друштава и није остварило никакав приход у 
претходној години. 

Спровођењем концентрације, подносиоци пријаве ће основати потпуно 
функционално друштво заједничког улагања (даље у тексту: ДЗУ), које ће пружати 
услуге енергетских система („IE2S“), трећим лицима у Европи, са иницијалним 
фокусом на Немачку. ДЗУ представља гринфилд друштво заједничког улагања које ће 
се налазити у Штутгарту, Немачка. Акттивности циљног друштва ће обухватити услуге 
ИТ консалтинга, менаџмент и пратеће услуге у вези са паметним енергетским мрежама 
(„Паметна мрежа“ или „Smart Grids“) и решењима за паметну мобилност („Паметна 
мобилност“ или „Smart Mobility”, заједнички у даљем тексту означени као „Паметни 
системи“). 
        За потребе предложене трансакције, „MHP“  ће у потпуности пренети своје „IE2S“ 
пословање на ДЗУ. 

Паметни cистеми обухватају функције откривања, активирања и контроле ради 
описивања и анализирања ситуације, као и доношења одлука на основу доступних 
података на предиктиван или адаптиван начин, при чему се преузимају тзв. паметне 
радње. У погледу енергетике, Паметни cистеми, између осталог, укључују дигитална 
мерења, технологију надзора, преноса података и комуникације на свим волтажама 
ради идентификовања, и поузданог реаговања на флуктуације у стварању (енергетских 
ресурса) и потрошњи. Као резултат наведеног, електричне мреже могу да економично 
интегришу понашање и радње свих корисника прикључених на мрежу – генератора 
струје, потрошача и оних који обављају обе функције – да би се обезбедио економски 
ефикасан и одржив енергетски систем са ниским губицима и високим квалитетом и 
безбедношћу снабдевања и сигурности. 

Циљни купци ДЗУ-а су компаније чији су пословни модели погођени убрзаном 
трансформацијом тржишта енергетике и мобилности, односно сектори енергетике који 
се односе нарочито на дистрибуцију и транспорт оператора енергетских система, 
локалне комуналије, енергетске добављаче, као и, између осталог, произвођаче 
аутомобила и произвођаче оригиналне опреме, произвођаче компоненти и 
малопродавце. ДЗУ ће нудити своје услуге првенствено са фокусом на Немачку, али је 
планирано да се касније услуге нуде и у остатку Европе. 
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2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 
        Правни основ за концентрацију јесте Уговор о оснивању друштва 

заједничког улагања („Конзорцијални уговор“) који су подносиоци пријаве потписали 
26. фебруара 2021. године.  

Предложена трансакција има за циљ oснивање потпуно новог, функционалног 
друштва заједничког улагања које ће пружати услуге паметних енергетских система 
(„IE2S“) трећим лицима у Немачкој и остатку Европе. 

Уговором је предвиђено да подносиоци пријаве оснују заједничко друштво које 
ће пословати на дугорочној основи и имати све функције потпуно независног учесника 
на тржишту, а након спровођења концентрације, подносиоци пријаве ће имати по 50% 
удела у ДЗУ и вршиће заједничку контролу над овим друштвом и његовим 
пословањем. 
 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона. На основу достављених података о висини 
укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском 
тржишту и тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су подносиоци пријаве 
имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника већи од износа 
који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 
утврдила да је пријава концентрације поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

 
4. Релевантно тржиште    

 
          Комисија је утврдила релевантно тржиште 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 сматрају да за потребе предметне пријаве дефиниција релевантног 
тржишта може остати отворена, с обзиром на то да планирана трансакција неће 
произвести било какве eфекте по конкуренцију у Републици Србији, односно неће 
проузроковати било каква спорна питања са становишта права конкуренције у Србији, 
имајући у виду да један од партнера у ДЗУ („EnBW“) уопште није присутан у 
Републици Србији, као и да није планирано (макар не у одређеном краткорочном, 
односно средњерочном  периоду) да ДЗУ буде активно на тржишту Србије. 
         Међутим, ради потпуности пријаве и имајући у виду праксу Комисије и 
предвиђене активности ДЗУ, подносиоци пријаве наводе да релевантно тржиште 
производа за потребе предметне пријаве, може бити одређено као тржиште ИТ 
консалтинг услуга, што је Комисија и прихватила. 

Подносиоци пријаве указују и на праксу Европске комисије која је, анализирајући 
тржиште ИТ консалтинг услуга издвојила ужа тржишта по (i) функционалности и (ii) 
индустријском сектору. У погледу функционалности, Европска комисија је 
идентификовала следећа тржишта: (i) консалтинг; (ii) имплементацију; (iii) ИТ 
поверавање (IT outsourcing); (iv) поверавање пословних процеса; (v) софтверска 
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подршка и (vi) хардверска подршка. Што се тиче индустријског сектора, Европска 
комисија је идентификовала тржишта (i) банкарства и хартија од вредности; (ii) 
комуникација, медија и услуга; (iii) образовања; (iv) владиног сектора; (v) пружалаца 
здравствених услуга; (vi) осигурања; (vii) производње и природних ресурса; (viii) 
малопродаје; (ix) транспорта; (x) комуналних услуга и (xi) велепродаје. 

Комисија сматра да везано за предметну концентрацију, односно за оцену њених 
ефеката, није потребнo додатнo сегментирати релевантно тржиште производа, будући 
да се ради о сродним и међусобно повезаним услугама и да концентрација свакако неће 
нарушити конкуренцију у Републици Србији.  

Комисија је релевантно географско тржиште које се односи на делатност 
пружања ИТ консалтинг услуга, дефинисала на националном нивоу, односно као 
територију Републике Србије. 

 
5. Оцена ефеката концентрације 

 
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу података које су јој доставили подносиоци пријаве, оценила да 
спровођење предметне концентрације неће изазвати негативне ефекте у области 
конкуренције у Републици Србији, будући да учесници у концентрацији не послују на 
релевантном тржишту у Републици Србији.  

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 
смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 
1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, 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. 
 


