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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 6/0-02-499/2021-1 коју је 14. јуна 2021. године, поднело 

привредно друштво Volkswagen Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси Berliner Ring 

2, 38440 Volfsburg, Немачка, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића, из 

адвокатске канцеларије Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана 16. јула 2021. 

године, доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која  

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Volkswagen 

Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси Berliner Ring 2, 38440 Volfsburg, Немачка, 

матични број HRB 100484, над делом привредног друштва Automobil-Logistik-Mosolf 

GmbH, са седиштем на адреси Zum Emskai 1, 26723 Emden, Немачка, матични број 

HRB 100203, који може представљати самосталну пословну целину, куповином 

имовине која служи пружању генералних логистичких и повезаних услуга, нарочито за 

аутомобилску индустрију, укључујући одржавање и поправку моторних возила. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Volkswagen 

Aktiengesellschaft, дана 16. јула 2021. године, уплатио XXX 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 
 

Привредно друштво Volkswagen Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси Berliner Ring 

2, 38440 Volfsburg, Немачка, матични број HRB 100484 (у даљем тексту: подносилац 

пријаве или VWAG), поднело је дана 14. јуна 2021. године, преко пуномоћника 

адвоката Бојана Вучковића из адвокатске канцеларије Karanovic & Partners, Ресавска 

23, Београд, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-499/2021-1 (у 

даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту 
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конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту 

у скраћеном поступку.  

 

Увидом у достављену документацију и допуне пријаве од 16. јуна и 6. јула 2021. 

године, 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), подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за 

заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом 

захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.  

 

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве VWAG je јавно листирано акционарско друштвo са седиштем у 

Volfsburgu (Немачка) и представља матично друштво Volkswagen 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 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”). 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. 

 

VW Група има следећа регистрована зависна друштва у Србији:  

 

- Porsche Leasing SCG d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Зрењанински пут 11, 

Београд, матични број 17544004 и претежном регистрованом делатношћу 

финансијски лизинг; 

 

- Porsche Mobility d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Зрењанински пут 11, 

Београд, матични број 20162660 и претежном регистрованом делатношћу остале 

услужне активности подршке пословању;  

 

- Porsche SCG d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Зрењанински пут 11, 
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Београд, матични број 17522060 и претежном регистрованом делатношћу 

консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем; 

 

- Porsche Inter Auto S d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Зрењанински пут 11, 

Београд, матични број 20481943 и претежном регистрованом делатношћу 

одржавање и поправка моторних возила;  

 

- Društvo za zastupanje u osiguranju Porsche Partner d.o.o. Beograd, са седиштем на 

адреси Зрењанински пут 11, Београд, матични број 20647906 и претежном 

регистрованом делатношћу делатност заступника и посредника у осигурању; 

 

- Scania Srbija d.o.o. Krnješevci, са седиштем на адреси Друга индустријска 6, 

Крњешевци, Стара Пазова, матични број 17333321 и претежном регистрованом 

делатношћу трговина осталим моторним возилима;  

 

- Scania Real Estate d.o.o. Krnješevci, са седиштем на адреси Друга индустријска 6, 

Крњешевци, Стара Пазова, матични број 20659874 и претежном регистрованом 

делатношћу куповина и продаја властитих некретнина; 

 

- Scania Leasing RS d.o.o. Krnješevci, са седиштем на адреси Друга индустријска 6, 

Крњешевци, Стара Пазова, матични број 21401625 и претежном регистрованом 

делатношћу финансијски лизинг. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над делом 

имовине привредног друштва Automobil-Logistik-Mosolf GmbH, са седиштем на адреси 

Zum Emskai 1, 26723 Emden, Немачка, матични број HRB 100203, који може 

представљати самосталну пословну целину (даље у тексту: циљна имовина). Циљна 

имовина се налази у Емдену (Немачка), а тренутно је у власништву продавца -     

друштва Automobil-Logistik-Mosolf GmbH, са седиштем на адреси Zum Emskai 1, 26723 

Emden, Немачка, матични број HRB 100203, које припада Mosolf Групи (у даљем 

тексту: Mosolf или продавац). 

 

Mosolf Група је један од водећих пружалаца системских услуга за аутомобилску 

индустрију у Европи. Спектар услуга које пружа Mosolf Група покрива читав ланац 

додатних вредности за аутомобилску логистику: од краја производне линије до 

рециклирања. Поред транспорта возила (аутомобили, лаки комбији, висока и тешка 

возила), део портфолио услуга су и радионице, конструкција специјалних возила, 

индустријска фарба, услуге мобилности, логистичке услуге око стављања возила на 

тржиште и рециклажа возила. Продавац је, између осталог, активан у Емдену у области 

аутомобилске индустрије, сервисних радионица за нова и половна возила, 

конструкције специјалних возила и индустријског фарбања. Прецизније, Mosolf пружа 

портфолио локалних логистичких оперативних услуга у Емдену, укључујући, али не 

ограничавајући се на:  

 

- генералне логистичке услуге за аутомобилску индустрију, као што је претовар 

возила са свим активностима држања, складиштења возила, кључевима, 

документацијом и повезаним услугама; 

- одржавање и услуге подршке, укључујући између осталог инспекцију (пред 

достављање), поправку и контролу квалитета; 
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- генералне услуге, као што је прање и чишћење возила, калибрација возила и 

дигиталних тахографа; 

- услуге повратка за возила под лизингом, нпр. логистика за повраћај са/од нпр. 

станица корисника итд. у Mosolf технолошки и логистички центар, де-

регистрацију и уклањање регистрационих табли, поправку и премазивање.  

 

Циљна имовина се делимично састоји од локалних логистичких операција друштва 

Mosolf у Емдену и обухвата:  

- ауто перионицу; 

- ланчану транспортну траку; 

- 2 постојења за фарбање; 

- вентилациони систем; 

- систем за пуњење горивом (систем бензинских пумпи, укључујући бензинску 

пумпу); 

- возни парк (2 возила, 3 приколице); 

- оперативну и пословну опрему (опрема за радионице, мали уређаји итд.); 

- ИT опрему (хардвер нпр. сервер, инфраструктура, опрема за радну станицу и 

софтвер); 

- канцеларијску опрему (радна станица, соба за састанке); 

- ERP систем и придружене лиценце, итд.    

 

Циљна имовина остварује приходе само у Немачкој.  

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предложена трансакција се односи на стицање појединачне контроле од стране    

VWAG над Циљном имовином, која је у тренутном власништву друштва Automobil-

Logistik-Mosolf GmbH и која може представљати самосталну пословну целину у 

смислу члана члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Нематеријална улагања и уговори са 

купцима изричито су изузети из уговорног опсега.  

 

Након спровођења предложене трансакције, Циљна имовина ће бити у директном 

власништву друштва Volkswagen Group Services GmbH, са седиштем на адреси Major-

Hirst-Strasse 11, 38442 Wolfsburg, Немачка, матични број HRB 100516, повезаног 

друштва подносиоца пријаве.  

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављено Писмо о 

намерама, закључено између Volkswagen Group Services GmbH, као купца и Automobil-

Logistik-Mosolf GmbH као продавца.          

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) 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 2. Закона. 
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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. 

 

Подносилац сматра да за потребе предметне пријаве није неопходно коначно 

дефинисати релевантно тржиште производа јер, без обзира на усвојену дефиницију 

тржишта трансакција неће имати било каквих ефеката по конкуренцију у Републици 

Србији, имајући у виду да Циљна имовина остварује приходе само у Немачкој. Из овог 

разлога прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати отворена. 

 

Међутим, ради потпуности пријаве и имајући у виду глобалне пословне активности 

Циљне имовине у области аутомобилске логистике, услуга радионице за нова и 

половна возила и друге помоћне услуге, подносилац пријаве сматра да би се 

релевантно тржиште производа за потребе предметне трансакције могло дефинисати 

као тржиште пружања генералних логистичких и повезаних услуга, нарочито за 

аутомобилску индустрију, укључујући, али се не ограничавајући на одржавање и 

поправку моторних возила.  

 

Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, односно 

полазећи од делатности учесника у концентрацији и нарочито активности циљног 

друштва, те чињеницу да Циљна имовина остварује приходе само у Немачкој, 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно тржиште производа 

у предменој трансакцији дефинисала као тржиште пружања генералних логистичких и 

повезаних услуга, нарочито за аутомобилску индустрију, укључујући, али се не 

ограничавајући на одржавање и поправку моторних возила. Комисија није дефинисала 

ужа тржишта производа, имајући у виду да концентрација свакако неће нарушити 

конкуренцију у Србији. 

 

У складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона, за потребе оцене предметне 

концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште у складу са својом 

надлежношћу дефинисала као територију Републике Србије. 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац пријаве, 

оценила да спровођење предметне концентрације неће изазвати негативне ефекте у 

области конкуренције у Републици Србији, будући да Циљна имовина није присутна у 

Републици Србији. 

           

Узимајући у обзир све претходно наведено, Комисија је констатовала да предметна 

концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на релевантном тржишту 
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и да неће негативно утицати на конкуренцију у Републици Србији, оценивши да не 

постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености 

концентрације из чл. 19. Закона, па је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења. 

 

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. 

 

 

 


