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Председник Комисије за заштиту конкуренције 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 6/0-02-193/2012-1, коју је по приложеном пуномоћју 

поднео адвокат из Београда Вучковић Бојан, из адвокатске канцеларије Karanović & 

Nikolić, ул. Ресавска бр. 23, Београд, у име друштва Dijamant – Agrar a.d. са регистрованим 

седиштем на адреси ул. Темишварски друм бр. 14, Зрењанин, Република Србија, дана 29. 

марта 2012. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација између привредног  

друштва Dijamant – Agrar a.d. са регистрованим седиштем на адреси ул. Темишварски 

друм бр. 14, Зрењанин, Република Србија, које је регистровано у Агенцији за привредне 

регистре Републике Србије под матичним бројем 08626553 и Zemljoradničke zadruge 4 

Oktobar Banatski Dvor, са седиштем у Банатском Двору – Житиште, ул. Каштел бр. 1, која 

је регистрована у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 

08698660, која настаје на основу Уговора о закупу пољопривредног земљишта 

Zemljoradničke zadruge 4 Oktobar Banatski Dvor од стране друштва Dijamant – Agrar a.d. из 

Зрењанина, чиме ће друштво Dijamant – Agrar a.d. стећи искључиву контролу са 

дефинисаним временом трајања над закупљеним пољопривредним земљиштем које је у 

власништву Zemljoradničke zadruge 4 Oktobar Banatski Dvor. 

 

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

извршио уплату износа од 2.768.445,00 (двамилионаседамстотина 

шездесетосамхиљадачетиристотинечетрдесетпет) динара на рачун Комисијe за заштиту 

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

6/0-02-193/2012-1, 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. 

 


