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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  6/0-

02-688/2011-1, коју је по приложеном специјалном пуномоћју поднела госпођа 

Миомира Николић из Београда ул. Милентија Поповића 7б, ЈМБГ 1708980895013,  

у име друштва Apsolut Property d.o.o. са регистрованим седиштем на адреси ул. 

Владимира Поповића бр.6, Београд,  председник Комисије за заштиту конкуренције 

дана 4. октобра 2011. године, доноси следеће 

 

                                                               РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје, стицањем контроле друштва APSOLUT PROPERTY d.o.o. са  

седиштем на адреси ул. Владимира Поповића бр.6, Београд, које је регистровано у 

Агенцији за привредне регистре под бројем регистрације БД 177954/2009 и  

матичним бројем 20585510, над Отвореним акционарским друштвом СЛОБОДА из 

Новог Пазара са седиштем на адреси ул. Черкез Махала бр.2, које је регистровано у 

Агенцији за привредне регистре под бројем регистрације БД 51376 и матичним 

бројем 07191430, до чега долази преузимањем од стране друштва APSOLUT 

PROPERTY d.o.o. целокупног акцијског капитала друштва СЛОБОДА од 

досадашњих власника тог капитала, а на основу понуде за преузимање.  

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво APSOLUT PROPERTY d.o.o. из Београда 

као подносилац пријаве и стицалац контроле у предметној концентрацији, након 

подношења пријаве у прописаном року извршило уплату износа од 2.532.072,50 

(двамилионапетстотинатридесетдвехиљадеседамдесетдва и 50/100) динара, на 

рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор, бр. 840-

0000000880668-16, с позивом на број 6/0-02-688/2011-1, што представља 

одговарајућу висину накнаде из  чл. 2.  тач. 6) Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 
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