
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 37 став 2 Закона о заштити конкуренције (“Службени гласник 

РС“, бр. 51/09), члана 2 став 1 тачка 6 Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције (“Службени гласник РС“, бр. 49/2011) и 

члана 13 став 2 Статута Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС”, брoj 

49/2010), члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по Овлашћењу председника 

Комисије за заштиту конкуренције број: 1/0-06-625/2012-1 од 30. августа 2012. године, 

одлучујући по Пријави концентрације друштва Д.О.О. АLMEX Панчево број: 6/0-02-

522/2012-1 поднетој 13. јула 2012. године, преко пуномоћника, адвоката Горана Вељовића 

из Панчева ул. Максима Горког бр. 2, дана 12. септембра 2012. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем непосредне контроле друштва Д.О.О. АLMEX Панчево са 

седиштем у Панчеву, Јабучки пут б.б., Република Србија, регистрованог у Агенцији за 

привредне регистре под матичним бројем: 08325316, над целокупном покретном и 

непокретном имовином друштва IPOK d.o.o. Zrenjanin – u stečaju са седиштем у 

Зрењанину, Панчевачка бр. 70, Република Србија, регистрованим у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем: 08000409, до чега долази куповином наведене имовине 

стечајног дужника, таксативно набројане и означене у Прилогу 1 и 2 Уговора о 

купопродаји покретне и непокретне имовине, у поступку јавног надметања. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве и стицалац контроле над 

целокупном имовином стечајног дужника у предметној концентрацији, у предвиђеном 

року извршио уплату накнаде за издавање акта Комисије којим се одобрава спровођење 

концентрације у износу од 2.884.320,00 

(двамилионаoсамстотинаосамдесетчетирихиљадетристотинедвадесет) динара на рачун 

 

    Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-522/2012-26 

      Датум: 12. септембар 2012. год. 

Београд 



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

позивом на број 6/0-02-522/2012-1, 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. 

 


