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Београд
На основу члана 37 Закона о заштити конкуренције («Службени гласник РС», бр.
51/09) и члана 2 тачка 8 Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије
за заштиту конкуренције («Службени гласник РС», бр. 58/06), председник Комисије за
заштиту конкуренције дана 23. фебруара 2011. године, одлучујући по Пријави
концентрације друштава „FIAT POWERTRAIN TECHNOLOGIES“ SPA из Републике
Италије и „GENERAL MOTORS AUTOMOTIVE HOLDINGS“ SL из Краљевине Шпаније,
поднетој 28. децембра 2010. године преко пуномоћника, адвоката Александра
Прерадовића из Београда, улица Булевар Михајла Пупина бр. 6/24. спрат, донела је
следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем заједничке контроле друштава „FIAT POWERTRAIN
TECHNOLOGIES“ SPA са седиштем у Corso Settembrini 167, 10135 Torino (Provincija
Torino), Република Италија, регистрованог у Регистру привредних друштава града Торина
под регистарским бројем 07979870016 и „GENERAL MOTORS AUTOMOTIVE
HOLDINGS“ SL са седиштем у Poligono Entrerrios bb, 50639- Figueruelas, Saragosa,
Краљевина Шпанија, регистрованог у Привредном регистру Провинције Сарагосе, том
2887, табак 1, уложак Z-32722, над 100% удела у друштву „VM MOTORI“ SPA са
седиштем у Via Ferrarese 29, 44042 Cento (Provincija Ferara), Република Италија,
регистрованог у Регистру привредних друштава града Фераре под регистарским бројем
146155, до чега долази стицањем 50% удела у „VM MOTORI“ SPA од стране „FIAT
POWERTRAIN TECHNOLOGIES“ SPA.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ обавеза подносилаца пријаве концентрације на плаћање
накнаде за издавање акта Комисије о одобрењу за спровођење концентрације у износу од
2.000.000,00 (двамилиона) динара, те се констатује да је ова обавеза извршена уплатом
одговарајуће накнаде на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код
Народне банке Србије број 500100-100128977, ибан број RS35908500100012897798 у
износу од 19.150,00 (деветнаестхиљадастопедесет/00) ЕУР, што представља девизну
противвредност накнаде за издавање акта Комисије из члана 2 Тачка 8 Тарифника о
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.

