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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  6/0-02-943/2011-1, 

коју је по приложеном пуномоћју поднео адвокат из Београда Јован Ћирковић, Булевар 

Михајла Пупина бр. 6, 11070 Нови Београд, ПЦ Ушће, у име друштва OTP Factoring 

d.o.o. са регистрованим седиштем на адреси ул. Краља Александра бр. 8, Нови Сад, 

Република Србија, председник Комисије за заштиту конкуренције дана 18. јануара 

2012. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног  друштва  OTP 

Factoring d.o.o. са  седиштем на адреси ул. Краља Александра бр. 8, Нови Сад, које је 

регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним 

бројем 20661429, над привредним друштвом за производњу, трговину и услуге Pevec 

d.o.o. Београд у стечају, са седиштем на  адреси Панчевачки пут бр. 81, Београд, које је 

регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним 

бројем 20052198, тако што ће друштво  OTP Factoring d.o.o. на основу јавног 

прикупљања понуда по основу објављеног огласа, купити друштво Pevec d.o.o. Београд 

у стечају, као правно лице, чиме ће постати једини члан и искључиви власник друштва 

Pevec d.o.o. Београд у стечају.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у прописаном року 

извршио уплату износа од 2.566.372,50 (двамилионапетстотинашездесет 

шестхиљадатристотинеседамдесетдва и 50/100) динара на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције отворен код Управе за трезор број 840-0000000880668-16, с позивом на 

број 6/0-02-943/2011-1, 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.  


