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Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од 

Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Северна Македонија“ 

бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација 

поднесено од друштвото ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ СЕРВИСЕС АГ, Германија 

(VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG) со регистрирано седиште на Гифхорнер Штрасе 

57, 38112 Брауншвајг, Германија (Schwalbacher Straße 72, 65760 Eschborn, Germany) преку 

адвокат Андреа Лазаревска од Скопје, на седницата одржана на ден 08.05.2019 година, го 

донесе следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

1.Се утврдува дека концентрацијата со која ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ СЕРВИСЕС АГ, 

Германија (VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG) со регистрирано седиште на 

Гифхорнер Штрасе 57, 38112 Брауншвајг, Германија (Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, 

Germany) ќе стекне единствена контрола врз трговското друштво ЛогПеј Финеншл Сервисес 

ГмбХ (LogPay Financial Services GmbH)  со регистрирано седиште на Швалбахер Штрасе 72, 

65760 Ешборн, Германија (Schwalbacher Straße 72, 65760 Eschborn, Germany) преку 

купопродажба на акции, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, 

нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на 

ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на 

создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со 

одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 

2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

2.Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна 

такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 

30.000,оо ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 

92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 

100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300. 

 

3.Тужбата  за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението. 

 

 

О б р а з л о ж е н и е 

 

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) на ден 

18.04.2019 година, а дополнето на ден 22.04.2019 година, согласно одредбите од член 15 став 

(1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), 

ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ СЕРВИСЕС АГ, Германија (VOLKSWAGEN FINANCIAL 

SERVICES AG) со регистрирано седиште на Гифхорнер Штрасе 57, 38112 Брауншвајг, 

Германија (Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, Germany) достуви известување за 

концентарција со која ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ СЕРВИСЕС АГ ќе стекне единствена 

контрола врз трговското друштво ЛогПеј Финеншл Сервисес ГмбХ (LogPay Financial Services 

GmbH)  со регистрирано седиште на Швалбахер Штрасе 72, 65760 Ешборн, Германија 

(Schwalbacher Straße 72, 65760 Eschborn, Germany). Со стекнувањето на 100% од акциите во 

ЛогПеј Финеншл Сервисес ГмбХ од Германија, ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ СЕРВИСЕС АГ, 

Германија индиректно ќе ги стекне и останатите 49% од акциите, а со тоа и единствена 

контрола врз трговското друштво ЛогПеј Транспорт Сервисес ГмбХ (LogPay Transport Services 



GmbH) со седиште на Швалбахер Штрасе 72, 65760 Ешборн, Германија (Schwalbacher Straße 

72, 65760 Eschborn, Germany). ЛогПеј Транспорт Сервисес ГмбХ  е заедничо вложување на 

ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ СЕРВИСЕС АГ и на ЛогПеј Финеншл Сервисес ГмбХ во кое 

ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ СЕРВИСЕС АГ и досега поседувал 51% од акциите. 

 

Предметната трансакција претставува концентрација во смисла на член 12 став (1) точка 2) од 

Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа 

на податоците доставени во Известувањето за концентрација, прилозите кон истото и 

дополнувањето го утврди следното:  

  

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија: 

1. ФОЛКСВАГЕН ФИНЕНШЛ СЕРВИСЕС АГ е подружница во целосна сопственост на 

Фолксваген Акциенгезелшафт со регистрирано седиште на Берлинер Ринг 2, 38440 Волфсбург 

(Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg). Фолксваген Акциенгезелшафт е трговско друштво кое 

котира на берза со седиште во Волфсбург, Германија, и е матичното друштво на Фолксваген 

Групацијата. Групацијата Фолксваген е активна во развој, производство, продажба и 

дистрибуција на моторни возила, вклучувајќи и поврзани резервни делови и додатоци, дизел 

мотори и мотоцикли, опфаќајќи ги следниве брендови: Фолксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), 

Бентли (Bentley), Бугати (Bugatti), Дукати (Ducati), Ламборџини (Lamborghini), МАН (MAN), 

Порше (Porsche), Сканиа (Scania), Сеат (Seat)  и Шкода (Škoda). Групацијата Фолксваген дава и 

финансиски услуги, вклучувајќи услуги за финансирање, лизинг, осигурување и управување со 

возен парк преку ФВФС. 

Групацијата Фолксваген има четири регистрирани субјекти во Република Северна Македонија 

и тоа: 

 Порше Лизинг д.о.о.е.л. Скопје, со седиште на Босна и Херцеговина бр. 3 Скопје – 

Бутел, Република Северна Македонија; 

 Порше Македонија д.о.о.е.л. Скопје, со седиште на Босна и Херцеговина бр. 4 Скопје – 

Бутел, Република Северна Македонија; 

 Порше Брокер А.Д. Скопје, со седиште на Босна и Херцеговина бр. 3 Скопје – Бутел, 

Република Северна Македонија и 

 Сканиа Македонија д.о.о.е.л. Илинден, со седиште на улица 34 бр. 7 Илинден, 

Република Северна Македонија. 

Групацијата Фолксваген (Volkswagen Group) е активна во Северна Македонија преку своите 

главни деловни дејности – продажба и дистрибуција на моторни возила, вклучувајќи и 

поврзани резервни делови и додатоци, дизел мотори и мотоцикли, опфаќајќи ги следниве 

брендови: Фолксваген (Volkswagen), Ауди (Audi), Порше (Porsche), Сеат (Seat) и Шкода 

(Škoda). Групацијата Фолксваген (Volkswagen Group), како и давање финансиски услуги, 

вклучувајќи услуги за финансирање, лизинг, осигурување и управување со возен парк 

(ограничено на нејзините брендови). 

 

2. ЛогПеј Финеншл Сервисес ГмбХ е подружница во целосна сопственост на ДВБ Банк Се, 

Германија (DVB Bank SE). Како трговско друштво за факторинг, ЛогПеј Финеншл Сервисес 

ГмбХ купува побарувања од друштва за логистички и јавен транспорт во Германија. ЛогПеј 

Финеншл Сервисес ГмбХ е исто така активно – преку ЛогПеј Транспорт Сервисес ГмбХ, во 



издавање на картички за гориво и услуги што им овозможуваат на клиентите безготовинско 

плаќање за гориво и патарини.  

Понатаму, ЛогПеј Финеншл Сервисес ГмбХ дава, преку својата подружница ЛогПеј Мобилитѕ 

Сервисес ГмбХ (LogPay Mobility Services GmbH ("LPMS")) во целосна негова сопственост, 

технички услуги за оператори на јавен локален транспорт во Германија, како на пример, 

техничко процесирање на продажбата на билети за мобилни, онлајн билети и билети за 

компании.  

ЛогПеј Финеншл Сервисес ГмбХ и неговите поврзани лица XXX
1
 

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за 

заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од 

член 14 став (1) точка 1) и 2)  од Законот за заштита на конкуренцијата.  

 

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот 

за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од Насоките за уврдување на случаите во кои при 

оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата  вообичаено ќе утврди 

дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека 

пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот 

бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на 

ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на 

создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците. 

 

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во 

диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на 

конкуренцијата. 

 

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата, тужбата не го одлага 

извршувањето на решението. 

 

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот 

суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. 

 

 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

                                                                                                                                    ПРЕТСЕДАТЕЛ  

                                                                                         Д-р Владимир Наумовски 

               

  

                       
1 

1
 Податоците претставуваат деловна тајна 

 


