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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“, бр. 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 6/0-02-365/2021-1, коју су 2. априла 2021. године поднела 
привредна друштва Volkswagen AG, са седиштем на адреси Berliner Ring 2, 38436 
Волфсбург, Немачка, и Rimac Аutomobili d.o.o, са седиштем на адреси Лубљанска 7, 
Света Недеља, Хрватска, преко пуномоћника адвоката Срђана Б. Јанковића, из 
адвокатске канцеларије Петрикић & Партнери АОД, Крунска 73, Београд, дана 26. 
априла 2021. године, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 
 
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје заједничким улагањем од стране привредног друштва Volkswagen AG, са 
седиштем на адреси Berliner Ring 2, 38436 Волфсбург, Немачка, регистрациони број 
HRB 100484, и привредног друштва Rimac Аutomobili d.o.o, са седиштем на адреси 
Лубљанска 7, Света Недеља, Хрватска, регистрациони број 080712981, у циљу 
оснивања заједничког друштва које ће пословати на дугорочној основи и имати све 
функције независног учесника на тржишту. 
 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве дана 7. априла 2021. године уплатили 
износ од XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља 
одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 
скраћеном поступку.  
 

Образложење 

 
Привредна друштва Volkswagen AG, са седиштем на адреси Berliner Ring 2, 38436 
Волфсбург, Немачка, регистрациони број HRB 100484 (даље у тексту: VW), и Rimac 
Аutomobili d.o.o, са седиштем на адреси Лубљанска 7, Света Недеља, Хрватска, 
регистрациони број 080712981 (даље у тексту: Rimac), (заједно даље у тексту: 
подносиоци пријаве), поднела су Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: 
Комисија), 2. априла 2021. године, преко пуномоћника адвоката Срђана Б. Јанковића, 
из адвокатске канцеларије Петрикић & Партнери АОД, Крунска 73, Београд, пријаву 
концентрације која је заведена под бројем  6/0-02-365/2021-1.  
 

 
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: 6/0-02-365/2021-4 
Датум: 26. април 2021. годинe 

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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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 је о овом 
захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

 
Учесници у концентрацији 

 
VW је део Volkswagen групе (даље у тексту: VW група) која развија и производи 
путничка возила, лака комерцијална возила, камионе, аутобусе (градске и туристичке), 
шасије за аутобусе и дизел моторе, мотоцикле, резервне делове и опрему, са седиштем 
у Волфсбургу, у Немачкој. VW група је активна и у дистрибуцији возила. VW група је 
активна у преко 150 земаља, има 118 фабрика за производњу широм света, запошљава 
преко 600.000 радника и обухвата 12 брендова из седам европских земаља: Volkswagen 
путничка возила, Audi, Seat, Škoda, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, 
Volkswagen комерцијална возила, Scania и MAN. VW је креирао и повезани бренд 
MOIA који је активан у развоју и маркетингу решења за услуге мобилности, као што су 
звање вожње (енг. ride hailing) и дељење возила (енг. car sharing). VW група je такође 
активна у области услуга повезаних возила, укључујући подршку код дељења возила, 
услуга управљања и услуга у вези са флотама возила тј. возним парковима. Додатно, 
VW групa пружа и финансијске и услуге осигурања у вези са финансирањем и 
лизингом аутомобила и комерцијалних возила, такође покривајући и банкарске и друге 
послове осигурања. Ове услуге су превасходно у домену друштва Volkswagen Financial 
Services AG и његових зависних друштава.  
 
VW групa је активна у Србији на тржиштима велепродаје и малопродаје путничких и 
комерцијалних возила, као и на тржишту лизинга возила. VW група пocлyje у Србији 
преко својих зависних друштава: Porsche SCG d.o.o. Beograd (даље у тексту: „Porsche 
Srbija“), Porsche Leasing SCG d.o.o. Beograd, Porsche Inter Auto S d.o.o. Beograd, Porsche 
Mobility d.o.o. Beograd, Porsche Partner d.o.o. Beograd, Scania Srbija d.o.o. Krnješevci, 
Scania Real Estate d.o.o. Krnješevci, Scania Leasing RS d.o.o. Krnješevci.  
 
Porsche Srbija је генерални увозник возила, резервних делова и опреме VW групе, и то 
конкретно брендова Volkswagen, Audi, Porsche и Seat, за територију Србије и Црне 
Горе. Генерaлни увозник за возила, резервне делове и опрему бренда Škoda за Србију и 
Црну Гору је независни увозник – Ауто Чачак d.o.o. 
 
Комисији је достављен списак друштава која припадају VW групи. Сва друштва која су 
под контролом VW групе сматрају се једним учесником на тржишту, у смислу члана 5. 
Закона.  
 
Rimac је хрватска компанија основана 2009. године, која развија и производи 
електрична спортска возила са високим перформансама. Rimac је развио два модела 
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хипераутомобила до сада - Concept One и C_Two. Rimac такође развија и производи 
батерије и модуларне погонске платформе за електрична возила. Поред тога, Rimac 
пружа различите врсте инжењерских услуга за електрична возила (студије 
изводљивости и теренску подршку као што је инсталирање и конфигурација система и 
компоненти). [...]. Rimac није активан и не остварује приход у Републици Србији и 
нема повезаних друштава која су регистрована у Србији. 
 
Предложена трансакција се односи на планирано оснивање одрживог и 
самофинансирајућог пословања које се односи на развој, производњу и дистрибуцију 
хипераутомобила, како би се искористила постојећа технологија, брендови и знање 
подносилаца пријаве и синергије из трошкова и организације продаје, као друштва 
заједничког улагања (даље у тексту: „ЗУ“). ЗУ ћe бити основан у Хрватској у форми 
друштва са ограниченом одговорношћу од стране привредних друштава VW и Rimac, 
[...]. Имовина/пословања подносилаца пријаве који ћe бити уложени у ЗУ нису активни 
у Србији. ЗУ нема планираних активности на тржишту Републике Србије. 
 
 
Опис трансакције и акт о концентрацији 

 
Као правни основ концентрације, Комисији је достављен Меморандум о разумевању, 
који су потписали VW и Rimac, којим су утврђени основни прнципи којим се 
дефинише трансакција, а који су прецизније дефинисани у Битним елементима. 
Наведени документи, достављени су Комисији, као израз озбиљне намере подносилаца 
пријаве да закључе коначни и обавезујући трансакциони документ. 
 
Планирано је да ће VW у ЗУ унети део свог Bugatti пословања, активног у развоју, 
производњи и дистрибуцији ексклузивних спортских аутомобила високих 
перформанси и лимитираних аутомобила (тзв. хипераутомобила), а Rimac ће унети 
своје пословање са електричним хипераутомобилима, које се састоји од развоја, 
производње и продаје ексклузивних електричних спортских аутомобила. Rimac je, у 
оквиру пословања са хипераутомобилима, развио и произвео електрични 
хипераутомобил Concept One, а тренутно развија модел C_Two, који би, према 
наводима из пријаве, требало да буде у понуди купцима од 2021. године. 
 
Према наводима из пријаве, пословања подносилаца пријаве која ће бити уложена у ЗУ 
нису активна у Србији и немају планираних активности на тржишту Србије, а 
територије на којима ће ЗУ бити активно одређено је и чињеницом да ће користити 
постојећу Bugatti мрежу дистрибутера и нове дистрибутере друштва Rimac. Међутим, 
уколико се купац обрати ЗУ захтевом за куповину хипераутомобила, ЗУ ће размотрити 
продају без обзира на локацију купца. 
 
Спровођењем предложене трансакције, ЗУ ће бити под заједничком контролом 
подносилаца пријаве и у могућности да послује на дугорочној основи и има све 
функције независног учесника на тржишту, што га чини потпуно функционалним 
друштвом заједничког улагања. 
 

Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 
члана 17. став 1. тачка 3) Закона. На основу достављених података о висини укупних 
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прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 
тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су учесници у концентрацији 
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 2. Закона.  
 
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 пријаве сматрају да за потребе предметне пријаве, дефиниција 
релевантног тржишта може остати отворена, с обзиром на то да планирана трансакција 
неће утицати на конкуренцију у Републици Србији, а имајући у виду да не постоје 
преклапања између активности подносилаца пријаве и ЗУ у Србији и да ЗУ нема 
планираних активности на тржишту Републике Србије. Међутим, ради потпуности 
пријаве, подносиоци пријаве су предложили да релевантно тржиште производа може 
бити одређено као тржиште хипераутомобила. 
 
Комисија је, полазећи од пословних активности ЗУ, делимично уважила дефиницију 
коју су предложили подносиоци пријаве и релевантно тржиште производа одредила 
као тржиште производње, велепродаје и дистрибуције хипераутомобила.  
 
Због своје ексклузивности, имиџа свог бренда, цене, перформанси и њихове 
иновативне технологије, хипераутомобили задовољавају специфичне захтеве које не 
задовољавају обични луксузни аутомобили. С обзиром на специфичне карактеристике 
хипераутомобила и њихове намене за купце, подносиоци пријаве сматрају да се може 
засебно дефинисати тржиште хипераутомобила, које обухвата хипераутомобиле без 
обзира на њихову погонску технологију - мотор са унутрашњим сагоревањем (ICE) или 
електрично возило (EV). С обзиром на карактеристике производа, хипераутомобили се 
разликују од (супер) спортских аутомобила или луксузних возила у неколико основних 
аспеката. Они су супериорнији од других аутомобила, укључујући спортске и луксузне 
аутомобиле, у погледу дизајна, израде и укупних перформанси и могућности, посебно 
брзине и снаге. Сходно наведеном, ови аутомобили се могу одредити као луксузни 
спортски аутомобил високих перформанси. 
 
Хипераутомобили су изузетно ексклузивни и производе се у врло ограниченом броју 
који варира у зависности од произвођача и модела. Углавном се не производе „на 
траци“, као други (супер) спортски аутомобили или луксузни аутомобили, применом 
више машина. Производња хипераутомобила се одликује занатском израдом, јер су 
израђени према врхунским спецификацијама са врхунским дизајном, технологијама, 
квалитетом израде (дизајнираним за одржавање велике брзине) и изгледом, а финална 
обрада се у основи и даље врши ручно. Многи произвођачи хипераутомобила су мали 
занатски произвођачи, усмерени на производњу малих серија, неки са дугом 
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традицијом у сектору хипераутомобила и одговарајућим престижним имиџом. 
Брендови попут Bugаtti-ја или McLaren-a, познати су далеко изван сфере 
хипераутомобила и симболизују врхунски луксуз; други брендови, попут брендова 
Pagani или Koenigsegg, развили су посебан имиџ на тржишту хипераутомобила. 
 
Хипераутомобиле карактеришу изузетно високе перформансе. Мотори 
хипераутомобила имају снагу већу од 750 кс до више од 1.500 кс, као на пример Bagatti 
Chiron, Ferrari Monza, Aston Martin Valhalla, Koenigsegg Gemera, Pininfarina Battista и 
Rimac C-Two. Велика снага мотора омогућава велику максималну брзину и вредности 
убрзања. Ове перформансе постижу и побољшавају константно нове, иновативне 
технологије, било да су то прикључна хибридна електрична возила (енг. PHEV) или 
електрични хипераутомобили само са батеријама (енг. KERS) технологијом, која је 
позната из тркачких аутомобила Формуле 1 (нпр. интегрисана у хипераутомобил Aston 
Martin Valkyrie), или нарочито лагане карбонске компоненте или каросерије са 
потпуним угљеничним влакнима (као код модела Hennessey Venom F5 или McLaren 
Senna).  
 
Из наведених разлога, хипераутомобили уживају имиџ да су јединствени и ,,више него 
луксузни“. Управо овај концепт ексклузивности чини хипераутомобиле толико 
атрактивним за њихову ексклузивну клијентелу која се састоји од веома богатих 
појединаца, као и краљева, шеика и неких познатих личности. Власници 
хипераутомобила су поносни што су део ексклузивне „породице“ и нису 
заинтересовани за приказивање својих аутомобила јавности. Због поменуте 
ексклузивности имиџа бренда произвођача и одређеног возила и високих перформанси 
и иновативне технологије возила, хипераутомобили су изузетно скупи. По мишљењу 
подносилаца пријаве, хипераутомобил са поменутим карактеристикама има минимaлну 
набавну цену од најмање милион америчкик долара. Генерaлно, што мањи број 
произвођача произведе одређени модел, биће већа цена модела. 
 
Хипераутомобили се, за разлику од (супер) спортских аутомобила или луксузних 
возила, само делимично купују за стварну употребу на путу или на тркачкој стази, а 
разлог је огромна вредност возила и ризик од могуће велике штете. С обзиром на 
њихову велику вредност, возила често не представљају ништа више од 
колекционарских предмета и улагања са одговарајућом шансом за профит, а власници 
хипераутомобила често и не региструју свој аутомобил.  
 
Према мишљењу подносилаца пријаве, није прикладно даље делити тржиште 
хипераутомобила према технологији која се користи - мотор са унутрашњим 
сагоревањем (ICE) или електрично возило (EV), јер наведене карактеристике 
(ексклузивност, имиџ бренда, перформансе и иновације, цена) примењују се без обзира 
на технологију на сваки хипераутомобил. На пример, Rimac C_Two je батеријско 
електрично возило (battery electric vehicle - BEV), Aston Martin Valkyrie је прикључно 
хибридно возило (PHEV), a Pininfarina Battistaје BEV. Намена (пре колекционарски 
предмет и улагање, него стварна употреба) је такође идентична. Тренутно постоји 
тренд да произвођачи хипераутомобила проширују свој портфолио производа на PHEV 
и BEV (нпр. McLaren Speedtail, Lamborghini Sikп, Aston Martin Valkyrie и Aston Martin 
Valhalla), што илуструје одговарајућу потражњу унутар базе купаца тих произвођача. 
 
Према наводима подносилаца пријаве, тржиште у сваком случају може остати 
отворено без обзира да ли су ICE и EV одвојена тржишта или не: Bugatti је активан 
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само у IСЕ технологији, док је Rimac активан само у EV технологији, тако да у односу 
на ЗУ у сваком случају нема преклапања. 
 
Имајући у виду да се активности учесника у трансакцији не преклапају ни на једном од 
потенцијалних релевантних тржишта у Србији, као и да није планирано да циљно 
пословање обавља пословне активности у Републици Србији, Комисија за потребе 
предметног поступка није додатно сегментирала релевантно тржиште. 
  
Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 
дефинисала као територију Републике Србије, што је у складу са предлогом 
подносилаца пријаве. 

 
Оцена ефеката концентрације 

 
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 
је оценила да предложена концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици 
Србији, имајући у виду да на основу података достављених у пријави произилази да 
ниједан од учесника у концентрацији не послује на релевантном тржишту у Србији, 
односно ни VW група (тј. VW Bugatti пословање или Lamborghini пословање 
хипераутомобила) нити Rimac нису имали пословних активности у Србији у претходне 
три године на дефинисаном тржишту производа. С обзиром на то да подносиоци 
пријаве нису активни на релевантном тржишту у Републици Србији, док Rimac није 
уопште активан у Србији, a ЗУ нећe пословати на тржишту Србије, не постоје 
преклапања између активности учесника у концентрацији у Србији, како хоризонтална 
тако ни вертикална.  
 
Подносиоци пријаве не располажу подацима о тржишту хипераутомобила у Србији, 
имајући у виду недостатак њихових активности на овом тржишту, али претпостављају 
да је ово тржиште неразвијено тј. да не генерише било какву или да генерише 
занемарљиву вредност. Према наводима из пријаве, након спровођења трансакције, 
велики број конкурената ЗУ-а ће остати активан на тржишту и вршиће конкурентски 
притисак на ЗУ: Aston Martin, Brabham, Ferrari, Gordon Murray Automotive, Gumpert, 
Hennessey, Hispano-Suiza, Koenigsegg, Lotus, McLaren, Mercedes-Benz (AMG), NIO, 
Pagani, Pininfarina, SSC, Zenvo.  
 
Имајући у виду претходно наведено, Комисија је закључила да спровођење предметне 
концентрација ни на који начин неће утицати на промену тржишне структуре, неће 
довести до хоризонталних преклапања нити вертикалних веза на дефинисаном 
релевантном тржишту.  
 
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 другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. став 5. 
Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 
надлежности Комисије, 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. 
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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. 
 

 

 
 


