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 Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 Број: 6/0-02-623/2011-8 

       Датум: 4. октобар 2011. године 

                    Б е о г р а д 

                                                    

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, бр. 51/09) и члана 2. тачка 6) Тарифника о висини накнада за послове 

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

49/11), одлучујући по пријави концентрације поднетој преко пуномоћника, 

адвоката Срђане Петронијевић из ОАД „Моравчевић, Војновић & Партнери“ из 

Београда, ул. Француска бр. 27., а у име привредног друштва PORR BAU GmbH, са 

седиштем на адреси Absberggasse 47, 1100 Беч, из Аустрије, које је регистровано у 

Трговинском суду у Бечу под бројем FB 34160 k, председник Комисије дана 4. 

октобра 2011. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем заједничке контроле друштва PORR BAU GmbH, са 

седиштем на адреси Absberggasse 47, 1100 Беч, из Аустрије, и друштва MABA 

Track Solutions GmbH, са седиштем у Feuerwerksantalt, 2752 Wöllersdorf, Аустрија 

над друштвом Constructing Team Invest d.o.o. са седиштем у Новом Саду на адреси 

Булевар Деспота Стефана 9, тако што у првом кораку PORR BAU GmbH стиче 

100% удела у друштву Constructing Team Invest d.o.o., а у другом кораку, PORR 

BAU GmbH продаје MABA Track Solutions GmbH 26% удела у Constructing Team 

Invest d.o.o.од PORR BAU GmbH. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво PORR BAU GmbH, као 

подносилац пријаве концентрације у целости извршило уплату износа од 

2.604.627,50 (двамилионашестстотиначетирихиљадешестстотинадвадесетседам и 

50/100) динара, на рачун Комисије за заштиту конкуренције број 840-880668-16, 

отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, с 

позивом на број 670-02-623/2011-1, што представља одговарајућу динарску 

противвредност прописане висине накнаде за издавање решења о одобравању 

концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6) Тарифника о 

висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 


