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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-852/2011 

Веза: 6/0-02-10/2012-1 

Датум: 5. јануар 2012. године 

Б е о г р а д 

 

 

На основу члана 35 став 2 и члана 62 став 2 Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС“, бр. 51/09, у даљем тексту: Закон) и одлуке Савета 

Комисије за заштиту конкуренције од 29. децембра 2011. године, председник 

Комисије за заштиту конкуренције дана 5. јануара 2012. године, донела је следећи 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I    НАСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности покренут на 

основу пријаве концентрације друштва Agrokor d.d са седиштем на адреси Трг 

Дражена Петровића 3 из Загреба, Република Хрватска, регистрованог у регистру 

Трговачког суда у Загребу, под бројем регистрације MBS 080020970, кога заступају 

пуномоћници Драган Карановић, Дејан Николић, Милош Вучковић, Растко 

Петаковић, Бојан Вучковић и Бојана Миљановић, сви из „Karanović & Nikolić“ 

ортачког адвокатског друштва из Београда, улица Ресавска 23, која настаје 

стицањем најмање 52,1% акција Poslovnog sistema Mercator d.d., са седиштем на 

адреси Дунајска цеста 107, Љубљана, Република Словенија, ради испитивања да ли 

намеравана концентрација испуњава услове дозвољености у смислу члана 19. 

Закона о заштити конкуренције, односно да ли би се њеним спровођењем 

ограничила, нарушила или спречила конкуренција на тржишту Републике Србије 

или њеном делу, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање 

било резултат стварања или јачања доминантног положаја. 

 

II    ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА која располажу подацима, исправама или 

другим релевантним информацијама које могу допринети утврђивању релевантног 

чињеничног стања у овом поступку да исте неодложно доставе Комисији за 

заштиту конкуренције на адресу Кнегиње Зорке бр. 7, Београд.  
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III  УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА подносиоцу Пријаве концентрације 

друштву Agrokor d.d са седиштем на адреси Трг Дражена Петровића 3 из Загреба, 

Република Хрватска да уплати накнаду предвиђену у члану 2. тачка 7 Тарифника о 

висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције 

(„Службени гласник РС“, бр. 49/2011) за издавање решења о одобрењу 

концентрације у испитном поступку у износу од 50.000,00 (словима: 

педесетхиљада) ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу Народне 

банке Србије важећем на дан уплате, с тим што се у њу урачунава већ уплаћени 

износ након подношења Пријаве и НАЛАЖЕ СЕ подносиoцу Пријаве да 

преостали износ обавезе у висини од 25.000,00 (словима: двадесетпетхиљада) ЕУР 

уплати на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне 

банке Србије број 500100-100128977, ибан број RS35908500100012897798 са 

позивом на број 6/0-02-852/2011 или његову одговарајућу динарску 

противвредност на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за 

трезор, број 840-880668-16 са позивом на исти број по средњем курсу Народне 

банке Србије важећем на дан уплате, у року од 3 (словима: три) дана од дана 

пријема закључка. Одмах по уплати преосталог износа накнаде подносилац 

Пријаве концентрације је дужан да Комисији за заштиту конкуренције достави 

доказ о извршеној уплати. 

 

IV Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС” и на 

интернет страни Комисије за заштиту конкуренције. 

 

 

 


