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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09) и члана 2. тачка 8. Тарифника о висини накнада за послове 

из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 

58/06), одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем  6/0-02-551/2011- 

1, коју су по приложеном пуномоћју заједнички поднели адвокати из Београда  

Беба Милетић, Маја Станковић и Марина Булатовић, сви из адвокатске канцеларије 

Wolf Theiss, ПЦ Ушће, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6 11.070 Нови Београд,  у 

име друштва Schneider Electric SA које је основано и регистровано у Француској  

под регистарским бројем 542048 574 R.C.S. NANTERRE, са регистрованим 

седиштем на адреси 35 rue Joseph Monier, 92506 Rueil Malmaison Cedex, Француска,   

председник Комисије за заштиту конкуренције дана 23. августа 2011. године, 

доноси следеће 

 

 

                                                               РЕШЕЊЕ 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем искључиве контроле од стране друштва Schneider 

Electric SA које је основано и регистровано у Француској  под регистарским бројем 

542048 574 R.C.S. NANTERRE, са регистрованим седиштем на адреси 35 rue Joseph 

Monier, 92506 Rueil Malmaison Cedex, које ће предметну контролу успоставити 

преко зависног друштва Schneider  Electric Espana S.A.U., једночланог затвореног 

друштва које је основано у складу са законима Шпаније,  регистрованог у Регистру 

привредних друштава Барселоне у књизи 23.584, Фолио 124, Лист В-57.594, ПИБ 

број А-08008450, са седиштем на адреси C/ Bac de Roca n 52, edificio A, Барселона, 

Шпанија, над друштвом Telvent GIT SA, које је основано и регистровано у 

Шпанији, под регистарским бројем А-82631623, са регистрованим седиштем на 

адреси Calle Valgrande 6, Alcobendas, 28108 Мадрид, Шпанија до чега долази путем 

давања јавне понуде за све акције друштва Telvent GIT SA и њиховог преузимања. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном 

року извршио уплату износа од 19.441,00  

(деветнаестхиљадачетиристотинечетрдесетједани 00/100) ЕУР на девизни рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, што 

представља одговарајућу девизну противвредност прописане висине накнаде за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. тачка 
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8. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције, израчунату по средњем девизном курсу Народне Банке Србије на 

дан уплате. 


