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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), одлучујући по 

Пријави концентрације друштва SAINT-GOBAIN Grañevinski proizvodi d.o.o. 

Beograd број: 6/0-02-529/2012-1 поднетој преко пуномоћника, адвоката Бојана 

Вучковића из Београда ул. Ресавска бр. 23, дана 14. септембра 2012. године, 

доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника 

на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва 

SAINT-GOBAIN Grañevinski proizvodi d.o.o. Beograd, са регистрованим 

седиштем на адреси ул. Владимира Поповића бр. 40 Београд – Нови Београд, 

Република Србија, регистрованог у Агенцији за привредне регистре под 

матичним бројем 17379151, над друштвом KARBON Grañevinski materijali d.o.o. 

Topola са седиштем у Тополи, Булевар Вожда Карађорђа бр. 126, Република 

Србија, регистрованом у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 

20840013, до чега долази куповином 100% удела у овом друштву, које је 

основано за потребе предметне трансакције, од стране свог матичног друштва 

KARBON d.o.o. Topola, које је у своје новоосновано зависно друштво – овде 

циљно друштво, пренело сопствену имовину као неновчани улог, а која 

представља 100% основног капитала друштва KARBON Grañevinski materijali 

d.o.o. Topola, које је предмет преузимања. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве и стицалац контроле у 

предметној концентрацији, у предвиђеном року извршио уплату накнаде за 

издавање акта Комисије којим се одобрава спровођење концентрације у износу 

од 2.906.670,00 (двамилионадеветстотинашестхиљадашестстотинаседамдесет) 

динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за 

трезор, број 840-880668-16 са позивом на број 6/0-02-529/2012-1, 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. 

 
    Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

     КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-529/2012-9 

   Датум: 14. септембар 2012. год. 

Београд 


