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На основу члана 37. став 2. 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), одлучујући по пријави концентрације поднетој преко пуномоћника, 

адвоката Маје Станковић из Београда, ул. Његошева бр. 26, Марине Булатовић из 

Новог Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 186, Бојане Ђуровић из 

Београда, Народних Хероја 3/27 и Бебе Милетић из Београда, ул. Облаковска бр. 

28., а у име друштва Bosch Rexroth AG, са регистрованим седиштем у Maria-

Theresien-Str. 23, 97816 Lohr am Main, Немачка и друштва Dana Holding 

Corporation, са регистрованим седиштем у 3939 Technology Drive, Maumee, Охајо 

43537, Сједињене Америчке Државе, председник Комисије дана 8. јуна 2011. 

године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје заједничким улагањем друштва Bosch Rexroth AG, са 

регистрованим седиштем у Maria-Theresien-Str. 23, 97816 Lohr am Main, Немачка и 

друштва Dana Holding Corporation, са регистрованим седиштем у 3939 Technology 

Drive, Maumee, Охајо 43537, Сједињене Америчке Државе, у циљу стварања новог 

учесника на тржишту Dana Rexroth Transmission Systems S.r.l., које ће бити 

основано у складу са законима Италије, са регистрованим седиштем у Републици 

Италији и које ће пословати на дугорочној основи и имати све функције независног 

тржишног учесника.  

 

  II УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА подносиоца пријаве на плаћање накнаде 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 у износу од 28.573,42 

(двадесетосамхиљадапетстотинаседамдесеттрии 42/100) УСД, што представља 

девизну противвредност прописане накнаде за издавање акта Комисије из члана 2. 

Тарифника о висини накнаде за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције, која је израчуната применом средњег девизног курса на дан уплате. 


