
                                    
 
 

       
           
               
                       
 
 
                        
                        
        
 
 

 
 
Предмет: Захтев за давање мишљења о постојању обавезе подношења 

пријаве концентрације сходно члану 61. Закона о заштити конкуренције, у случају 
спровођења описане пословне трансакције. 

  
Председник Комисије за заштиту конкуренције поводом захтева за давањем 

мишљења од 22. октобра 2010. године, заведеног у Комисији под бројем 1/0-08-
518/2010 и допуне овог захтева од 3. новембра 2010. године, који је поднео  адвокат 
Радошевић Д. Стојан из Београда, ул. Др. Милутина Ивковића бр. 2 у име свог 
клијента - друштва ОАО ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ са регистрованим седиштем у 
Москви – Русија, на основу члана 21. став 1. тачка 8) Закона о заштити 
конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/09 - у даљем тексту: Закон), и члана 
21. став 1. тачка 3) у вези члана 14. став 1. тачка 8. Статута, дана 12. новембра  
2010. године, даје следеће 
 
 
                                                           М И Ш Љ Е Њ Е 
 

 
 Намера руског друштва јесте да закључивањем купопродајног 
уговора којим се уређује промена власништва над већинским делом укупног 
капитала циљног друштва, стекне контролу над истим. Друштво  ОАО 
ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ  ће реализацијом предметне купопродајне 
трансакције постати већински власник субјекта приватизације, а чињеница 
успостављања контроле над домаћим друштвом, предметну трансакцију 
квалификује као концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2)  Закона. 
  
 То значи да се у конкретном случају недвосмислено ради о 
концентрацији. Међутим, за њено спровођење не постоји обавеза 
подношења пријаве концентрације Комисији.  
 

        
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
КОНКУРЕНЦИЈЕ 

            Број: 1/0-08-518/2010-3 
       Датум: 12. новембар 2010. године 

                      Б е о г р а д 



 Овакав став Комисије опредељен је увидом у документацију која је 
достављена Комисији, а односи се на висину остварених годишњих прихода 
друштава која се у смислу Закона сматрају учесницима концентрације. На 
основу расположивих података о финансијским резултатима пословања које 
су у 2009. години остварили учесници концентрације, утврђено је да није 
достигнут ни један од алтернативних прагова из члана 61. Закона, при чијем 
испуњавању постоји обавеза пријаве концентрације Комисији. Из наведених 
разлога ОАО ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ,  контролу над домаћим субјектом 
приватизације која ће резултирати из потписивања купопродајног уговора, 
може законито остварити без подношења пријаве ове концентрације 
Комисији ради одобравања њеног спровођења. 

 


