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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-209/2011 

     Датум: 12. јули 2011. године 

 Београд 

                                                                  

 

На основу члана 62. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“, бр. 51/09) и члана 2. тачка 9. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 

58/06), Савет Комисије за заштиту конкуренције, на 38. седници одржаној 12. јула 

2011. године, одлучујући у поступку по пријави концентрације друштва 

DELHAIZE „The Lion“ Nederland B.V. из Холандије, који је настављен по 

службеној дужности, кога заступају пуномоћници адвокати Наташа Завишин и 

Милана Јевић, обе из адвокатске канцеларије CMS Reich-Rohrwig Hasche Sigle 

d.o.o., из Београда, улица Цинцар Јанкова бр. 3, и по захтеву за издавање одобрења 

за спровођење концентрације друштва Пример Ц д.о.о. са седиштем у Београду, ул. 

Чика Љубина 9, кога заступа директор Горан Пуљезевић, донео је следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ, у поступку испитивања по службеној дужности, 

концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од 

стране друштва „Lion Retail Holding“ S.a.r.l. Luxembourg, са седиштем у 

Луксембургу, на адреси L-8287 Kehlen, Route d Olm 6, које је регистровано код 

Регистра за трговину и привредна друштва Луксембурга под бројем B 159001, 

члана Delhaize Group SA/NV, са седиштем у Белгији, 53, rue Osseghem, B-1080 

Molenbeek-Saint-Jean, над друштвом Delta Maxi d.o.o., са седиштем у Београду, ул. 

Таковска бр. 49, које је регистровано код Агенције за привредне регистре 

Републике Србије под матичним бројем 17569171, и посредне контроле над 

следећим друштвима: Пекабета a.д. са седиштем у Београду, ул. Таковска бр. 49, 

регистрованим код Агенције за привредне регистре Републике Србије под 

матичним бројем 07043104; Ц маркет а.д. са седиштем у Београду, ул. Чика 

Љубина бр. 9, регистрованим код Агенције за привредне регистре Републике 

Србије под матичним бројем 07040628; ТП Србија а.д. са седиштем у Крагујевцу, 

ул. Црвеног барјака бб, регистрованим код Агенције за привредне регистре 

Републике Србије под матичним бројем 07166095; Звездара а.д. са седиштем у 

Београду, ул. Живка Давидовића бр. 64, регистрованим код Агенције за привредне 
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регистре Републике Србије под матичним бројем 07028008; TP Stadel d.o.o. са 

седиштем у Крагујевцу, ул. Црвеног барјака бб, регистрованим код Агенције за 

привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 20442786; Bel 

Investment Property d.o.o. са седиштем у Београду, ул. Обреновачки друм бр. 3, 

регистрованим код Агенције за привредне регистре Републике Србије под 

матичним бројем 07005326. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације 

благовремено и у целости извршио уплату накнаде предвиђену у члану 2. тачка 9. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције у укупном износу од 4.000.000,00 (словима: четиримилиона) динара, 

и то на тај начин, што је дана 14. марта 2011. године на девизни рачун Комисије за 

заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије брoј 500100-100128977, 

ибан број RS35908500100012897798, извршена уплата износа од 2.000.000,00 

(словима: двамилиона) динара у девизној противвредности по средњем курсу НБС 

на дан уплате од 19.292,81 ЕУР (деветнаестхиљададвестотинедеведесетдваевра и 

осамдесетједан цент), а дана 18. априла 2011. године уплата још 2.000.000,00 

(двамилиона) динара у девизној противвредности по средњем курсу НБС на дан 

уплате од 19.723,17 ЕУР (деветнaeтстхиљадаседамстотинадвадесеттриевра и 

седамнаестцента).  

 

 


