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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65. став 5. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), и члана 2. став 

1. тачка 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 49/11), одлучујући по пријави концентрације број 

6/0-02-206/2021-1, коју су 8. јануара 2021. године поднела привредна друштва Magna 

Metalfonning GmbH, са седиштем на адреси Technologiestraße 8, Беч 1120, Аустрија, и LG 

Electronics Inc., са седиштем на адреси LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, 

Seul, Република Кореја, преко пуномоћника адвоката Младена Вујића, из адвокатске 

канцеларије BDK адвокати, са седиштем на адреси Булевар краља Александра 28, Београд, 

дана 5. фебруара 2021. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I    ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

заједничким улагањем привредних друштава Magna Metalfonning GmbH, са седиштем на 

адреси Technologiestraße 8, Беч 1120, Аустрија, регистарски број FN 187453 t, и LG Electronics 

Inc., са седиштем на адреси LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, 

Република Кореја, матични број 107-86-14075, у циљу стварања новог учесника на тржишту 

који послује на дугорочној основи и има све функције независног учесника на тржишту, 

оснивањем заједничког друштва које ће се примарно бавити производњом и продајом 

компоненти за електронска возила 

   

II   УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве дана 22. јануара 2021. године уплатили износ 

од ХХХ евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља одговарајући 

прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредна друштва Magna Metalfonning GmbH, са седиштем на адреси Technologiestraße 8, 

Беч 1120, Аустрија, регистарски број FN 187453 t, и LG Electronics Inc., са седиштем на адреси 

LG Twin Towers 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seul, Република Кореја, матични број 

107-86-14075 (у даљем тексту: Magna и LG или подносиоци пријаве), поднела су Комисији за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 8. јануара 2021. године, преко 

пуномоћника, адвоката Младена Вујића, пријаву концентрације која је заведена под бројем 

6/0-02-206/2021-1 (у даљем тексту: пријава). Подносиоци пријаве су предложили да Комисија 

одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.   

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и поднета 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV,  Београд 

Број: 6/0-02-206/2021-3 

Датум: 5. фебруар 2021. године 

 

 

Објављени текст не садржи заштићене или изостављене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци 

ознаком XXX 
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у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у 

даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Извод о извршеној уплати, као саставни 

део списа предмета, потврђује да је прописани износ за издавање акта уплаћен у целости, што 

је утврђено у ставу II диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 

одређених података број 6/0-02-206/2021-2 од 8. јануара 2021. године (у даљем тексту: захтев). 

Садржину захтева представља спецификација података из пријаве, а чија се заштита тражи, 

као и образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија ће о овом захтеву 

одлучити посебним Закључком о заштити података.   

 

Учесници у концентрацији 

 

Друштво Magna је део Magna интернационалне групе друштава (у даљем тексту: Magna 

група). Magna International Inc., je крајње матично друштво компанија које припадају Magna 

групи друштава. Магна група друштава је глобални снабдевач ауто компанија који дизајнира, 

развија, производи и снабдева аутомобилске системе, делове, модуле и компоненте 

првенствено за оригиналне произвођаче опреме за путничка возила и лака комерцијална 

возила у Северној и Јужној Америци, Европи, Азији и Африци. Magna група запошљава преко 

152.000 људи и послује у 346 производних објеката, као и у преко 93 развојних, инжењерских 

и продајних објеката у 27 земаља. Аутомобилске компоненте које продају компаније у оквиру 

Magna групе односе се на различите делове возила, укључујући конструкцију, шасију, 

спољашност, седишта, трансмисију, електронику, оптику, затвараче и кровне системе.  

 

Акцијама Magna групе тргује се на берзама у Торонту и Њујорку. Највећи регистровани 

акционари Magna групе су [...]. 

 

У Србији, Magna група има једно регистровано зависно друштво Magna Seating d.o.o, са 

седиштем на адреси Милутина Миланковића бб, Оџаци, матични број 20817909, шифра 

делатности 1395 - производња нетканог текстила  и предмета од њега, осим одеће (у даљем 

тексту: Magna Србија). Magna група је активна само кроз активности друштва Magna Србија 

на тржишту производње седишта за аутомобиле, са фокусом на сечење и шивење пресвлаки за 

седишта за системе за лака комерцијална возила. Magna Србија има фабрику у Оџацима од 

2012. године и запошљава око 2.000 људи. Његови купци су [...]. Magna Србија продаје своје 

производе првокласним произвођачима седишта у Европи. Magna група није активна у Србији 

на тржиштима на којима ће друштво заједничког улагања бити активно. На тржишту 

Републике Србије у 2019. години  Magna група је остварила приход од [...]. 

 

Друштво LG је друштво са седиштем у Кореји које интегрисано производи електронске 

производе и има глобалне операције и дистрибутивну мрежу у преко 150 земаља и запошљава 

око 83.000 запослених. Друштво LG је крајње матично друштво LG групе друштава (у даљем 

тексту: LG група). LG група се састоји од пет пословних сегмената:  

1. Кућни апарати и Климе (укључујући фрижидере, веш машине, машине за прање 

судова, апарате за кување, усисиваче, уградне кућне уређаје, климе, освеживаче 

ваздуха итд); 

2. Апарати за кућну забаву (укључујући ТВ уређаје, аудио и видео мониторе, РС и 

помоћне уређаје, комерцијалне производе);  

3. Уређаји за мобилну комуникацију; 

4. Решења за компоненте за возила (укључујући информатику у унутрашњости возила, 

HVAC & Motor, инжењерска решења за возила) и 

5. Пословна решења (укључујући решења комерцијалног дисплеја, соларна решења, 

решења складиштења енергије и решења управљања енергијом).  
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Највећи акционари друштва LG су [...]. Друштво LG у Републици Србији има регистровано 

Представништво LG Electronics Magyar Kft Beograd, са седиштем на адреси Нови Београд, 

Шпанских бораца 3/VII, матични број 29008876, шифра делатности 8299 - остале услужне 

активности подршке пословању (у даљем тексту: LG Србија). Друштво LG Србија је активно 

у Србији на тржиштима велепродаје електронике, кућних уређаја и уређаја за мобилну 

комуникацију. У 2019. години, LG група је на тржиштима велепродаје електронике, кућних 

уређаја и уређаја за мобилну комуникацију у Републици Србији, кроз активности друштва LG 

Србија, остварила приход од око [...]. LG група није активна у Србији ни на једном тржишту 

на коме ће друштво заједничког улагања бити активно.  

 

Подносиоци пријаве намеравају да [...]. 

 

Према наводима подносилаца пријаве, друштво заједничког улагања у Републици Србији неће 

поседовати зависна друштва нити ће обављати било које активности на тржишту Републике 

Србије. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

LG група директно и преко својих зависних друштава послује на тржишту компонената за 

електронска возила и произвођачима аутомобила продаје вучне мотре, инверторе и модуле за 

пуњење струјом на лицу места и е-drive системе (у даљем тексту: Зелено пословање) и има 

имовину, уговоре, запослене и менаџмент тим (Имовина Зеленог пословања) у Кореји, Кини и 

САД. Под условима из Уговора о купопродаји акција и Уговора о заједничком улагању, које 

су подносиоци пријаве потписали 23. децембра 2020. године, оснивање друштва заједничког 

улагања ће се састојати из следећих корака: [...]. 

 

Као акт о концентрацији Комисији су достављени Уговор о купородаји акција и Уговор о 

заједничком улагању од 23. децембра 2020. године.  

 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу члана 

17. став 1. тачка 3) Закона. Узимајући у обзир да финансијски извештаји и подаци о укупним 

приходима учесника у концентрацији за 2020. годину нису били доступни у тренутку 

подношења пријаве, подносиоци пријаве су Комисији доставили релевантне извештаје и 

податке који се односе на 2019. годину. Комисија је на основу достављених података о висини 

укупних прихода учесника концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту 

Републике Србије у 2019. години, утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве 

концентрације, јер је укупан приход свих учесника у концентрацији у 2019. години већи од 

износа који је прописан чланом 61. став 1. Закона, као услова за пријаву концентрације. 

Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

 

Релевантно тржиште 
 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о критеријумима за 

одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009). Релевантно тржиште 

производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају заменљивим у погледу 

њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно географско тржиште представља 

територију на којој учесници на тржишту учествују у понуди или потражњи и на којој постоје 

исти или слични услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на 

суседним територијама. 
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Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од делатности 

учесника концентрације а нарочито друштва заједничког улагања, као и имајући у виду своју 

праксу, Комисија је, у конкретном случају, као релевантна тржишта производа дефинисала 

следећа тржишта:  

1. тржиште производње и велепродаје аутомобилских компоненти за оригиналне 

произвођаче опреме за путничка и лака комерцијална возила, 

2. тржиште производње и велепродаје e-Drive система, 

3. тржиште производње и велепродаје инверторских система. 

 

Тржиште аутомобилских компоненти може сегментирати на ужа тржишта, у зависности од 

типа компоненти и поделити компоненте које се испоручују произвођачима оригиналне 

опреме (ОЕМ) као опрема за прву инсталацију и компоненте које се испоручују као резервни 

делови (aftermarket). Произвођачи оригиналне опреме (OEM), када је реч о аутоделовима, јесу 

произвођачи оригиналне опреме, односно делова који су састављени и уграђени у поступку 

производње новог возила. Када се у аутомобил приликом производње уграде одређени 

делови, тада се сматра да су то делови OEM-а. Насупрот томе, aftermarket делови су делови 

који су произведени од других компанија, а не OEM-а, и они се могу уградити као замена када 

аутомобил изађе из фабрике и често се називају алтернативни или заменски делови. 

 

Е-Drive системи су интегрисани системи који се састоје од мењача, инвертора, вучних мотора, 

модула за пуњење возила на лицу места и софтвера за погон возила. Е-Drive системи се 

користе и у чисто електричним возилима и у хибридним возилима, а састоје се од следећих 

подсистема (мањих склопова компонената): електричних мотора, мењача у e-Drive системима, 

управљача снаге, контролних система (укључујући инверторе) и кућишта.  

 

Инверторски систем је инвертор који омогућава функционалну контролу софтверске 

апликације/програма. Инвертори су део Е-Drive система неопходни за функционисање чисто 

електричних возила и хибридних возила. Инвертор је комплексна електронска кутија која се 

састоји од различитих електричних и електронских компонената и микро-контролне табле, 

где је инсталиран контролни софтвер. Ови системи се описују као неопходне и јединствене 

компоненте у сваком електричном и хибридном возилу који служе да управљају системом 

електричних возила. 

 

Даља сегментација дефинисаних релевантних тржишта производа није неопходна имајући у 

виду да подносиоци пријаве, односно друштво заједничког улагања нису активна на 

дефинисаним релевантним тржиштима производа у Србији. 

 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија је прихватила предлог 

подносиоца пријаве и дефинисала га на националном нивоу, као тржиште Републике Србије у 

складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 
 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију Комисија је на 

основу података који су јој достављени уз пријаву концентрације, закључила да предметна 

концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на дефинисаним релевантним 

тржиштима производа у Републици Србији и да неће имати негативне ефекте на конкуренцију 

у Републици Србији. 
 

Подносиоци пријаве, као и друштво заједничког улагања нису присутни на дефинисаним 

релевантним тржиштима производа у Републици Србији, те предметна концентрација неће 

довести до хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеним релевантним 
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тржиштима производа. Стога се може закључити да спровођењем предметне концентрације 

неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално посматрано, те да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 

19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.  

    

Одлука у ставу II диспозитива решења донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

став 1. тачке 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних 

учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација 

пријављена. 
 

Упутство о правном средству: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор 

подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана 

достављања решења.  
 

За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о 

судским таксама („Службени гласник РС”, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. закон, 

9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 

95/2018). 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                                                                                                        

Небојша Перић, с.р. 

 

 

 


