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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  6/0-02-339/2012-1, коју је у име 

клијента – друштва AUDI AG са седиштем на адреси 85045 Ingolstadt, Auto-Union-

Str. 1, Република Немачка, по приложеном специјалном пуномоћју од 26. априла 

2012. године, поднела госпођа Срђана Петронијевић, адвокат из Београда ул. 

Француска бр. 27,  дана 23. маја 2012. године, доноси следеће 

 

 

                                                               РЕШЕЊЕ 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем искључиве контроле од стране друштва AUDI AG 

са седиштем на адреси 85045 Ingolstadt, Auto-Union-Str. 1, Република Немачка, 

матични број HRB 1, над друштвом DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. са 

регистрованим седиштем на адреси Via Antonio Cavalieri 3, 40132 Болоња, 

Република Италија, матични број 0511 3870 967 и његовим повезаним друштвима, 

до чега долази преузимањем од стране друштва AUDI AG  свих удела у друштву 

DUCATI MOTOR HOLDING S.p.A. на основу Уговора о купопродаји, а тиме и 

успостављања директне појединачне контроле над овим друштвом кроз 

поседовање 100% гласачких права и акција у њему. 

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном 

року извршио уплату износа од 2.797.535,00 (двамилионаседамстотинадеведесет 

седамхиљадапетстотинатридесетпет и 00/100) динара на рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције број 840-880668-16, отворен код Управе за трезор 

Министарства финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-339/2012-1, 

што представља одговарајућу динарску противвредност прописане висине 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. 
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