
 1

 

Република Србија 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

                  Број: 6/0-02-24/2012  

                       Веза: 6/0-02-910/2011 

Датум: 31.01.2012. годинe 

Б е о г р а д 

 

                                                                                                            

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

РС“ број 51/09) и члана 2. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2011), 

одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02- 910/2011., коју су  поднела друштва  

Johnson Controls Automative S.r.l из Републике Италије са регистрованим седиштем на 

адреси Scoffone 3/5, Grugliasco (TO) и Magneti Marelli S.p.A. такође из Републике 

Италије са седиштем на адреси Viale Aldo Borletti 61-63 Corbetta (MI), председник 

Комисије за заштиту конкуренције дана 31.01. 2012. године, доноси  следеће 

 

                                          Р   Е  Ш  Е  Њ  Е 

 
I ОДОБРАВА СЕ  у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје заједничким улагањем у друштво JCMM Automotive d.o.o. са 

регистрованим седиштем на адреси Француска 27 Београд, које је регистровано у 

Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20736917 на тај начин што ће 

друштво  Johnson Controls из Републике Италије, са регистрованим седиштем на адреси 

Scoffone 3/5, Grugliasco (TO) и матичним бројем 12431090153, пренети 50% свог удела 

у друштву JCMM Automotive d.o.o., на друштво Plastic Components and Modules 

Automotive S.p.A. са регистрованим седиштем на адреси via Rivalta, 30 Grugliasco (TO) 

Република Италија  и матичним бројем 06736870012 које је зависно друштво и под 

контролом друштва Magneti Marelli. На тај начин друштво JCMM Automotive d.o.o. 

постаје заједничко улагање између  друштва Magneti Marelli и друштва Johnson 

Controls, која ће остваривати заједничку контролу над друштвом  ЈСММ. 

 

         II УТВРЂУЈЕ СЕ да је законски заступник друштва Johnson Controls Automotive 

S.r.L. једног од подносиоца пријаве, адвокатска канцеларија Моравчевић, Војновић & 

Партнери из Београда, Француска 27, у предметној концентрацији у прописаном року 

извршила уплату износа од 2.646.750.00 (двамилионашестстотиначетрдестшест -

седамстотинапедесет) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код 

Управе за трезор, бр. 840-0000000880668-16, с позивом на број 6/0-02-910/2012, што 

представља одговарајућу висину накнаде из чл. 2. тач. 6) Тарифника о висини накнада 

за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

 


