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Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/2013, у 

даљем тексту: Закон) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник 

РС“ број 47/2011), одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-

02-506/2014-1, коју су по приложеном пуномоћју поднели адвокати Мирослав 

Стојановић, Маја Станковић, Марина Булатовић и Маријана Зејаковић, сви из 

Београда, из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, Булевар Михајла 

Пупина број 6, 11.070 Нови Београд, Република Србија, у име клијента - друштва 

„Johnson Controls International B.V.“, које је основано и регистровано у Холандији, 

под матичним бројем 24181048, и регистрованим седиштем на адреси Avelingen 

West 5, 4202 MS Gornichem, Холандија, дана 19. августа 2014. године, доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем појединачне контроле друштва „Johnson Controls 

International B.V.“, које је основано и регистровано у Холандији, под матичним 

бројем 24181048, и регистрованим седиштем на адреси Avelingen West 5, 4202 MS 

Gornichem, Холандија, над друштвом „TPV Johnson Controls  Podjetje za proizvodnjo 

in trzenje notranje opreme za avtomobile“ д.о.о., основаним и регистрованим у 

Словенији, под матичним бројем 5790298000 и регистрованим седиштем на адреси 

Kandijska cesta 60, 8000 Ново Место, Словенија, до чега долази на основу 

реализације Уговора о продаји удела у друштву „TPV Johnson Controls“  

закљученим 22. јула 2014. године између купца и продавца предметних удела и 

чијим ће спровођењем друштво „Johnson Controls International B.V.“ претходну 

заједничку контролу на друштвом „TPV Johnson Controls  Podjetje za proizvodnjo in 

trzenje notranje opreme za avtomobile“ трансформисати у своју појединачну 

контролу над овим друштвом на основу стицања 100% удела у истом. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном 

року извршио уплату износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на 

девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке 

Србије, са позивом на број 6/0-02-506/2014-1, што представља одговарајућу висину 
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накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из 

чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције. 

 

                                                       Образложење 

 Холандско друштво „Johnson Controls International B.V.“ (у даљем тексту: 

Johnson CI, или подносилац пријаве), доставило је 24. јула 2014. године Комисији 

за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) пријаву концентрације (у 

даљем тексту: пријава), која је поднета преко адвоката по пуномоћју и то 

Мирослава Стојановића, Маје Станковић, Марине Булатовић и Маријане Зејаковић, 

сви из Београда, из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, Булевар Михајла 

Пупина број 6, Нови Београд, Република Србија. Допуном предметне пријаве од 31. 

јула о.г. Комисији је достављен оверени превод Уговора о продаји удела у циљном 

друштву. Поднеском од 6. августа о.г. подносилац пријаве поставио је захтев за 

заштиту података у складу са чланом 45 Закона, са образложењем таквог захтева, 

као и анонимизирану верзију предметне пријаве са изостављеним поверљивим 

подацима, а на основу које документације је Комисија дана 15. августа 2014. 

године донела Закључак о заштити  података бр. 6/0-02-506/2014-5. 

  Такође, од стране подносиоца, Комисији је достављен предлог да се о овој 

пријави одлучи у скраћеном поступку, којом приликом су наведени разлози и 

аргументација за исти. У прописаном року и на одговарајући начин извршена је 

уплата целокупног износа накнаде за издавање решења Комисије у скраћеном 

поступку. Прегледом предметног поднеска, сумара пријаве, као и свих 

достављених прилога који чине прописани документацију која се Комисији 

доставља приликом подношења пријаве концентрације, закључено је да је ова 

пријава припремљена на високом професионалном нивоу, да је потпуна и јасна у 

свим својим деловима, са чим у вези је констатована испуњеност свих услова за 

поступање и одлучивање Комисије у овом предмету. 

 Johnson CI је зависно друштво америчке компаније „Johnson Controls Inс.“ и 

у њеном је индиректном власништву. Ово америчко друштво је крајње матично 

друштво „Johnson Controls Group.“ Ова група друштава је глобални учесник за 

разноврсну технологију и индустрију у служби купаца у више од 150 земаља. 

Група са приближно 170 хиљада запослених широм света и годишњим приходом 

који је у прошлој години био већи од [...]
1
 ЕУР, ствара квалитетне производе, 

услуге и решења за оптимизацију енергетске и оперативне ефикасности зграда 

(што укључују и најнапредније системе опреме за грејање, вентилацију и 

климатизацију); оловне акумулаторе и напредне акумулаторе за хибридна и 

електрична возила; као и системе ентеријера за аутомобиле. О свим наведеним 

асортиманским аспектима рада ове групе, достављене су бројне информације и 

детаљна објашњења која се налазе у документацији предмета. Исте је Комисија 

вредновала само у смислу давања потпуних обавештења о профилу групе којој 

припада непосредни подносилац пријаве. Међутим, с обзиром на активности 

словеначког друштва „TPV Johnson Controls  Podjetje za proizvodnjo in trzenje 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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notranje opreme za avtomobile“ (у даљем тексту: TPV Johnson Controls , или циљно 

друштво), које су ограничене на област производње (склапања) и снабдевања 

комплетних аутомобилских седишта, то је, према ставу Комисије, од горе 

наведених поља активности Johnson Controls Group-е, само аутомобилски бизнис 

од значаја за процену предметне пословне трансакције. 

 Johnson Controls Group-а присутна је на тржишту Републике Србије преко 

следећих домаћих друштава – чланова ове групе: 

- Прво од њих је друштво Johnson Controls Automotive d.o.o. са седиштем у 

Крагујевцу (матични број друштва 20723670), које је основано 29. марта 

2011. године, са претежном регистрованом делатношћу: производња 

осталих делова и додатне опреме за моторна возила – шифра делатности: 

2932). Ради се о једночланом друштву чији је једини власник са 100% 

удела, инострано друштво Johnson Controls Investments (UK) Limited – 

једно од бројних друштава чланова Johnson Controls Group-е. Ово домаће 

друштво које је на крају 2013. године имало 178 запослених, остварило је у 

тој пословној години приход већи од [...] ЕУР. Активно је у производњи 

(склапању) комплетних аутомобилских седишта за нови Fiat 500L и 

испоручује своју целокупну производњу седишта за овај тип аутомобила 

фабрици Fiat Automobili Srbija d.o.o. у Крагујевцу.  

- Друго домаће друштво (матични број 20736917) које је повезано са 

подносиоцем предметне пријаве, јесте друштво JCMM Automotive d.o.o. из 

Крагујевца са истом регистрованом делатношћу као и друштво Johnson 

Controls Automotive d.o.o. Основано је 12. маја 2011. године као двочлано 

друштво са подједнаким уделима (по 50%) два инострана правна лица. 

Активно је у производњи одређених аутомобилских ентеријера, 

укључујући врата, инструмент табле, подне конзоле и задња крила (али не 

и у производњи – склапању комплетних аутомобилских седишта). Ово 

друштво са 149 запослених на крају претходне пословне године и 

приходним резултатом оствареним у њој од око [...] ЕУР, испоручује своје 

производе за ентеријер фабрици Fiat Automobili Srbija d.o.o. у Крагујевцу, 

где се фиатов модел 500L склапа. Узимајући у обзир да се активности овог 

домаћег друштва не односе на производњу-склапање комплетних  

аутомобилских седишта (што се због пословања циљног друштва сматра 

релевантним тржиштем за потребе ове концентрације), то Комисија 

његову укупну делатност није додатно разматрала и анализирала у 

функцији предметног поступка.  

Други релевантни учесник предметне концентрације, који се у истој 

појављује у својству циљног друштва, и над којим ће по основу спровођења 

пријављене пословне трансакције доћи до промене облика контроле, јесте 

словеначка компанија TPV Johnson Controls  са седиштем у Новом Месту. Ово 

друштво активно је у производњи (склапању) и продаји комплетних аутомобилских 

седишта према „just-in-time“ (тачно на време) систему за Revoz (фабрику за склапање 

аутомобила Renault групе која се налази у Новом Месту). Циљно друштво за сада 

производи комплетна седишта за Renault моделе Twingo, Clio I Wind. У наредном 

периоду очекује се да циљно друштво производи комплетна седишта за нови Renault 

Twingo и за нови Smart For-Four у Словенији. Циљно друштво у овој пословној 
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трансакцији нема регистрована зависна друштва у Републици Србији, нити своју 

пословну активност на било који /какав други – посредан начин, обавља  на нашем 

националном тржишту. То значи да ово друштво не поседује гласачка права, капитал 

учешће, или хартије од вредности у ма којем привредном друштву које је активно на 

тржишту Републике Србије, нити је члан управног, или надзорног одбора циљног 

друштва, истовремено члан управног, или надзорног одбора неког привредног 

друштва активног на домаћем националном тржишту. У односу на све претходно 

изнете чињенице везане за циљно друштво, Комисија констатује да компанија TPV 

Johnson Controls  није остварила приходе у  Србији у релевантном периоду, нити је 

ово друштво имало запослене у Републици Србији, као ни купце у, односно 

добављаче из Републике Србије. 

Као правни основ спровођења пријављене пословне трансакције, 

подносилац пријаве је Комисији доставио Уговор о продаји пословног удела у 

друштву  TPV Johnson Controls, који је приложен у форми копије оригинала, као и 

превод овог документа на српски језик који је оверио стални судски преводилац за 

словеначки језик. Предметни Уговор је закључен 22. јула 2014. године између страна 

које су заинтересоване за његову реализацију. [...]. Комисија је предметни документ 

прихватила као валидан правни основ спровођења намераване и пријављене 

концентрације. 

У делу предметне пријаве који се односи на предлог дефиниције 

релевантног тржишта, Комисији су од стране подносиоца  достављене све 

информације које се односе на област пословања циљног друштва – односно 

производњу  (склапање) и продају комплетних аутомобилских седишта. У том делу 

пријаве њен подносилац напомиње да је у наведеној делатности TPV JC (циљно 

друштво) у предметној производњи (израда аутомобилских седишта) активно у 

Републици Словенији, али не и на територији Србије. Осим тога, циљно друштво не 

обавља ни било коју другу пословну делатност на тржишту Републике Србије, 

односно не сматра се ни директним, ни индиректним учесником на том тржишту. Са 

друге стране, преузималац контроле над циљним друштвом - Johnson CI, односно 

група којој ово друштво припада (ЈСI Група), присутна је и активна у делатности 

производње комплетних аутомобилских седишта у Републици Србији, преко 

друштва JC Automotive из  Крагујевца, о чијим је карактеристикама претходно дато 

више података. 

Наведени територијални размештај релевантне активности учесника ове 

концентрације, сугерише закључак да између страна учесница (стицаоца контроле и 

циљног друштва), не постоји преклапање у Републици Србији, будући да друштво 

TPV JC није активно на релевантном тржишту у Србији због чега тржишни удео овог 

друштва у сектору производње (склапања) комплетних аутомобилских седишта у 

Србији износи /0-5/%. Истовремено, пошто је фабрика FIAT у Крагујевцу једина 

фабрика за производњу аутомобила у Србији, која има потражњу комплетних 

аутомобилских седишта, а JC Automotive је једини добављач комплетних 

аутомобилских седишта овој фабрици, може се закључити да одговарајући тржишни 

удео JCI Групе на тржишту за производњу комплетних аутомобилских седишта  у 

Србији износи /90-100/%. Међутим, овакав номинални показатељ не проистиче из 

спровођења предметне пословне трансакције, нити доводи до било какве 

забринутости у погледу конкуренције.  Подносилац пријаве навео је објашњења и 
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разлоге због којих аутомобилске индустрије по правилу радије и углавном  

набављају комплетна аутомобилска седишта за одређени ауто модел само од једног 

добављача, а документација о томе налази се у списима предмета. Услед одсуства 

преклапања активности страна у Републици Србији, тржишни удели на релевантном 

тржишту производа, неће се променити као последица окончања предложене 

трансакције. Одсуство конкурентске забринутости због реализовања предметне 

трансакције проистиче из неколико основних разлога и то: 

- ова трансакција доводи искључиво до промене облика контроле над 

циљним друштвом из заједничке у појединачну, при чему друштво над 

којим се мења форма контроле, није учесник у референтној делатности на 

тржишту Србије; 

- циљно друштво не остварује промет у Србији, не учествује у предметној 

делатности на нашем националном тржишту што индикује одсуство 

хоризонталног преклапања, а пошто TPV JC нема ни било каквих других 

активности у Србији, то не постоји ма каква забринутост у погледу 

конкуренције на вертикалном нивоу; 

- Сваки евентуални покушај циљног друштва да подигне цене својих 

производа, након што над тим друштвом буде успостављена појединачна 

контрола, сасвим извесно би био спречен великом куповном моћи 

произвођача аутомобила, који централизују набавку на европском, а све 

више и на глобалном нивоу и користе софистициране начине да извуку 

најниже могуће цене од њихових добављача. 

Овде изнети као и други разлози на које је указао подносилац пријаве, а који 

се налазе у документацији предмета, определили су став Комисије, према коме ова 

трансакција неће довести до спречавања, ограничавања, или нарушавања 

конкуренције у Републици Србији, а пре свега путем стварања, или јачања 

доминантног тржишног положаја. 

Основни мотив спровођења предметне пословне трансакције са становишта  

оба њена учесника  - како подносиоца пријаве тако и друштва над којим он стиче 

појединачну контролу, јесте заједнички пословни, развојни и комерцијални интерес 

релевантних друштава. Из разлога актуелних блиских односа ових друштава и 

чињенице да је друштво Johnson CI већ данас значајан добављач друштва TPV JC, 

реално је из таквих релација сматрати да је циљно друштво у погледу многих 

производа вертикално интегрисано у JCI групу. Намеравано стицање преосталих 

удела у циљном друштво од стране Johnson CI, за циљ има првенствено да се кроз 

успостављање појединачне контроле над циљним друштвом, омогући његовом 

будућем искључивом власнику да ово друштво потпуно интегрише у своју групу и 

на тој основи производни процес циљног друштва учини ефикаснијим. То ће у даљем 

ланцу бенефита који резултирају из предметне трансакције створити користи како за 

директне, тако и за индиректне купце аутомобилских седишта. 

Комисија је на основу свих релевантних чињеница утврђених у поступању и 

решавању по предметној пријави, оценила је да се у конкретном случају ради о 

дозвољеној концентрацији, па је одлучено као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: 
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Ово решење је коначно у управном поступку. 

Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања решења. 

 

 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                           Весна Јанковић 

  

                                                                                     

 

 

              

 

 


