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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-227/2012-5 

   Датум: 17. април 2012. године 

Београд 

 

 

 

 

 Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37 

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. 49/2011), дана 17. априла 

2012. године одлучујући по Пријави концентрације друштва FrieslandCampina 

International Holding B.V. из Холандије, поднетој 20. марта 2012. године преко 

пуномоћника, адвоката Владимира Дашића из ортачког адвокатског друштва 

„Бојовић, Дашић, Којовић“ из Београда, улица Добрачина бр. 38, донела је 

следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника 

на тржишту која настаје стицањем од стране друштва FrieslandCampina 

International Holding B.V. са седиштем на адреси Stationsplein 4, 3818 LE 

Amersfoort, Холандија, организованог у складу са правом Холандије и 

регистрованог у Привредној комори за Gooi-, Eem-en Flevoland из Almere под 

бројем досијеа: 11031866, непосредне контроле над друштвима A.D. Imlek 

Beograd, са седиштем у Падинској скели, Индустријско насеље б.б., Београд-

Палилула, Република Србија, регистрованим у Агенцији за привредне регистре 

под матичним бројем: 07042701 и A.D. Mlekara Subotica са седиштем у 

Суботици, Толминска бр. 10, Република Србија, регистрованим у Агенцији за 

привредне регистре под матичним бројем: 08057036, до чега долази стицањем 

најмање 81,68% издатих акција A.D. Imlek-а Beograd и најмање 81,76% издатих 

акција A.D. Mlekarе Subotica од њиховог власника друштва Danube Foods Group 

B.V. са седиштем на адреси Locatellikade 1, 1076AZ Amsterdam, Холандија, 

организованог у складу са правом Холандије и регистрованог у Привредној 

комори Амстердама под бројем досијеа: 34180508. 
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II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве и стицалац контроле у 

предметној концентрацији, у предвиђеном року извршио уплату накнаде за 

издавање решења Комисије о одобрењу концентрације у скраћеном поступку у 

износу од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР-а на девизни рачун Комисије за 

заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, са позивом на број 

6/0-02-227/2012-1, што је у складу са прописаном висином накнаде из члана 2 

тачка 6 Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције. 

 


