КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-653/2011-1
Датум: 12. септембра 2011. године
Београд

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“, број 51/09) 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 6/002-653/2011-1, коју је по приложеном пуномоћју поднео адвокат из Београда Реља
Здравковић, из адвокатске канцеларије Моравчевић, Војиновић & партнери ул.
Француска бр. 27, 11000 Београд, у име друштва SECURITAS SERVICES d.o.o. са
регистрованим седиштем на адреси Милентија Поповића бр. 9, Нови Београд,
Република Србија, председник Комисије за заштиту конкуренције дана 12.
септембра 2011. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем директне контроле од стране привредног друштва
SECURITAS SERVICES d.o.o. са седиштем на адреси Милентија Поповића бр. 9,
Нови Београд, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике
Србије под матичним бројем 17487809, над привредним друштвом за физичко
техничко и противпожарно обезбеђење СИСТЕМ–ФТО, са седиштем на адреси ул.
Гостиварска бр. 78, Београд, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре
Републике Србије под матичним бројем 17150448 до чега долази преносом
целокупног удела у друштву СИСТЕМ–ФТО на привредно друштво SECURITAS
SERVICES d.o.o., куповином тих удела од њиховог досадашњег власника, као и
стицања индиректне контроле у привредном друштву за физичко техничко и
противпожарно обезбеђење СИСТЕМ–ФТО 011, са седиштем у Београду, ул.
Гостиварска бр. 78 и привредном друштву за физичко техничко и противпожарно
обезбеђење и заштиту на раду СИСТЕМ-ФТО ЗАШТИТА АД са седиштем у
Београду, ул. Гостиварска бр. 78.
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II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном
року
извршио
уплату
износа
од
2.555.622,50
(двамилионапетстотинапедесетпетхиљадашестстотинадвадесетдва и 50/100) динара
на рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор број 8400000000880668-16, с позивом на број 6/0-02-653/2011-1, што представља
одговарајућу висину 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, у динарској
противвредности израчунатој по средњем курсу Народне банке Србије на дан
уплате.
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