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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

             Број: 6/0-02-10/2012-37 

            Веза: 6/0-02-852/2011 

       Датум: 9. март 2012. године 

Б е о г р а д 

 

На основу члана 34. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 

51/09, у даљем тексту: Закон), члана 121. став 2. Закона о општем управном поступку 

(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/2001, „Службени гласник РС“ бр. 30/2010) и члана 2. 

тачка 4. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 49/2011), одлучујући по Пријави 

концентрације поднетој преко пуномоћника, адвоката Растка Петаковића из ОАД 

„Karanović & Nikolić“ из Београда, ул. Ресавска бр. 23., а у име привредног друштва 

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

Хрватска, председник Комисије дана 9. марта 2012. године доноси следећи  

 

             ЗАКЉУЧАК 

 

I ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут по Пријави концентрације привредног 

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

Република Хрватска и настављен Закључком председника Комисије по службеној 

дужности, због одустанка подносиоца од Пријаве концентрације и повлачења исте. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА подносиоца Пријаве да сноси трошкове за издавање 

акта о обустављању поступка за спровођење концентрације у износу од 900,00 (словима: 

деветстотина) ЕУР. 

III УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА Комисије да изврши повраћај уплаћеног износа од 

50.000,00 (словима: педесетхиљада) ЕУР и то 25.000,00 (словима: двадесетпетхиљада) 

ЕУР подносиоцу Пријаве привредном друштву Agrokor d.d са седиштем на адреси Трг 

Дражена Петровића 3 из Загреба, Република Хрватска, и 25.000,00 (словима: 

двадестпетхиљада) ЕУР у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 

Србије важећем на дан повраћаја средстава на рачун пуномоћника, а према овлашћењу 

подносиоца Пријаве, уплаћених Комисији на име накнаде за издавање решења Комисије о 

одобравању концентрације у испитном поступку, у року од 3 (словима: три) дана од 

правоснажности овог закључка. 


