
 

 

 

                     

 

 

 

   

                                  
 

 

                                 
 

 

 

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 

број 51/09), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

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

члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 

49/2010), члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу председника 

Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-332/2013-1 од 30. априла 2013. године, 

одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-252/2013-1, коју је по 

приложеном пуномоћју поднела Срђана Петронијевић, адвокат из „Моравчевић, Војновић 

& Партнери“ оад из Београда ул. Француска бр. 27, дана 03. априла 2013. године, у име 
друштава „Robert Bosch GmbH“, са регистрованим седиштем на 

адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhohe, Немачка, регистрованог 

у Основном суду у Штутгарту,  под матичним бројем HRB 14000, GS 

Yuasa International Ltd, са регистрованим седиштем у 1. 

Inobanba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minamаi-ku, Кјото, 601-8520 

Јапан, регистрованог у Бироу за правне послове округа Кјото, 

корпоративни број 1300-01-028411 и друштва Mitsubishi 

Corporation, са регистрованим седиштем у 3-1 Marunouchi 2-chome, 

Chiyoda-ku, Токијо 100-8086 Јапан, регистрованог у Одељењу за 

правна питања у Токију под корпоративним бројем 0100-01-008771. 

дана 24. маја 2013. године, доноси следеће 

 
 

РЕШЕЊЕ 
 

 

I        ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје оснивањем заједничког друштва путем заједничког улагања његових оснивача 

и то друштва „Robert Bosch GmbH“, са регистрованим седиштем на 

адреси Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhohe, Немачка, регистрованог 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

  Број: 6/0-02-252/2013-7 

    Датум: 24. мај. 2013. године 

Београд 



у Основном суду у Штутгарту, под матичним бројем HRB 14000, 

друштва GS Yuasa International Ltd, са регистрованим седиштем у 

1. Inobanba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minamаi-ku, Кјото, 601-

8520 Јапан, регистрованог у Бироу за правне послове округа 

Кјото, корпоративни број 1300-01-028411 и друштва Mitsubishi 

Corporation, са регистрованим седиштем у 3-1 Marunouchi 2-chome, 

Chiyoda-ku, Токијо 100-8086 Јапан, регистрованог у Одељењу за 

правна питања у Токију под корпоративним бројем 0100-01-008771. 

 
II  УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве концентрације, 

благовремено и у целости извршили уплату износа од 2.773.820,00  

(двамилионаседамстотинаседамдесеттрихиљадеосамстотинадвадесет и 

00/100) РСД на динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције 

отворен код Управе за трезор Министарства финансија и привреде, 

што представља одговарајућу динарску противвредност висине 

накнаде за издавање решења о одобравању концентрације у 

скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада 

за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције, 

обрачунату на дан уплате по средњем девизном курсу Народне Банке Србије. 

 

 


