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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

             Број: 6/0-02-101/2012-5 

         Датум: 26. март 2012. године 

Б е о г р а д 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 34. Закона о 

заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09), 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 Захтеву за повлачење Пријаве концентрације поднетој преко пуномоћника, 

адвоката Исидоре Николић Савин из Адвокатске канцеларије Станивуковић из Новог 

Сада, ул. Сремска бр. 4/II, а у име Предузећa за трговину на мало „Штампа Систем“ д.о.о. 

из Београда са седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина 115 б, дана 26. марта 2012. 

године доноси следећи  

 

 

             ЗАКЉУЧАК 

 

 

I ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут по Пријави концентрације Предузећa за 

трговину на мало „Штампа Систем“ д.о.о. из Београда, са седиштем на адреси Булевар 

Михаила Пупина 115 б, који је на основу Закључка председника Комисије настављен као 

поступак по службеној дужности, због одустанка подносиоца од Пријаве концентрације и 

повлачења исте. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ обавеза Предузећа за трговину на мало „Штампа Систем“ д.о.о. 

из Београда, да за издавање овог закључка, плати накнаду у износу од 900,00 ЕУР у 

динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан 

уплате 29.02.2012. године, па се ОБАВЕЗУЈЕ Комисија за заштиту конкуренције да 

изврши повраћај разлике до уплаћеног износа, у укупном износу од 5.410.162,06 РСД на 

рачун друштва Предузећа за трговину на мало „Штампа Систем“ д.о.о. из Београда, у року 

од три дана од дана правоснажности овог закључка. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Пуномоћник Предузећa за трговину на мало „Штампа Систем“ д.о.о. из Београда, 

адвокат Исидора Николић Савин из Адвокатске канцеларије Станивуковић из Новог Сада, 
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ул. Сремска бр. 4/II, дана 19. марта 2012. године, доставио је Комисији за заштиту 

конкуренције изјашњење - поднесак којим обавештава Комисију да је друштво „Штампа 

Систем“ д.о.о. одустало од Пријаве концентрације број: 6/0-02-101/2012-1 од 26. јануара 

2012. године и да исту повлачи.  

 

Подношењем Пријаве концентрације број: 6/0-02-101/2012-1 од 26. јануара 2012. 

године, од стране Предузећa за трговину на мало „Штампа Систем“ д.о.о. из Београда, 

исказана је намера подносиоца да планираном пословном трансакцијом стекне удео у 

капиталу друштва „Футура Плус“ д.о.о. у стечају из Београда – Земун, на који начин би 

било омогућено успостављање контроле над циљним друштвом. 

 

Поступак покренут на основу Пријаве концентрације Предузећa за трговину на 

мало „Штампа Систем“ д.о.о. из Београда, Закључком председника Комисије од 24. 

фебруара 2012. године, настављен је као поступак по службеној дужности, 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. 

 

У току трајања испитног поступка, подносилац Пријаве се у складу са чланом 121. 

став 1. Закона о општем управном поступку, а у односу на допис Комисије бр. 6/0-02-

101/2012-3 од 12. марта 2012. године,  дана 19. марта 2012. године обратио Комисији 

изјашњењем којим је обавештава да одустаје од Пријаве концентрације, односно да исту 

повлачи до доношења коначне одлуке Комисије о изузећу од рестриктивности свих 

правних аката који представљају правни основ за спровођење концентрације. Сходно 

одредбама члана 121. став 2. Закона о општем управном поступку, када странка одустане 

од свог захтева, орган који води поступак донеће закључак којим се поступак обуставља. 

Како је странка одустала од Пријаве концентрације, односно исту повукла, одлучено је 

као у диспозитиву.  

 

Имајући у виду изложено и утврђено чињенично стање, а на основу цитираних 

прописа, одлучено је као у ставу I диспозитива. 

 

Ставом II је утврђена обавеза која проистиче из члана  2. тачка 4. Тарифника о 

висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције, којом је 

прописана обавеза и висина на име плаћања накнаде за издавање акта о обустављању 

поступка по пријави концентрације. 

 

Подносилац Пријаве је име накнаде за издавање решења о одобравању 

концентрације за поступак који је настављен по службеној дужности, дана 29. фебруара 

2012. године на динарски рачун Комисије уплатио 5.509.330,00 

(петмилионапетстотинадеветхиљадатристотинетридесет) динара, што представља 

одговарајућу динарску противвредност износа од 50.000,00 ЕУР прописану Тарифником, 

по средњем курсу НБС на дан уплате. Поступак је окончан закључком из става I 

диспозитива уз утврђену обавезу подносиоцу Пријаве на плаћање трошкова из става II 
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диспозитива, док се Комисија обавезала на повраћај износа од 5.410.162,06 РСД на рачун 

друштва Предузећа за трговину на мало „Штампа Систем“ д.о.о. из Београда. 

 

Пoука о правном леку                                                 

 

Против овог Закључка може се изјавити жалба Савету Комисије за заштиту 

конкуренције у року од 3 дана од дана достављања Закључка. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

      Весна Јанковић 

 

 
 


