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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 заведене под бројем 6/0-02-591/2012-1, коју је по 

приложеном пуномоћју поднео господин Бојан Вучковић, адвокат из Београда, из 

адвокатске канцеларије Карановић/Николић, ул. Ресавска бр. 23, 11.000 Београд, у 

име клијената и то друштва Verbund AG, које је регистровано у Привредном суду у 

Бечу, под бројем регистрације FN76023 и седиштем друштва на адреси Am Hof 6а, 

1010 Беч, Аустрија, и друштва Siemens Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси 

Wittelsbacherplatz 2, 80333 Минхен, Немачка, регистровано у Berlin – Charlottenburg 

под бројем регистрације HRB12300 и у Минхену под бројем регистрације 

HRB6684, дана 31. августа 2012. године, доноси следеће 

 

 

                                                               РЕШЕЊЕ 
 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје оснивањем Друштва заједничког улагања, чији су оснивачи 

друштво Verbund AG, које је регистровано у Привредном суду у Бечу, под бројем 

регистрације FN76023 и седиштем друштва на адреси Am Hof 6а, 1010 Беч, 

Аустрија, и друштво Siemens Aktiengesellschaft, са седиштем на адреси 

Wittelsbacherplatz 2, 80333 Минхен, Немачка, регистровано у Berlin – Charlottenburg 

под бројем регистрације HRB12300 и у Минхену под бројем регистрације 

HRB6684, од којих ће свако имати по 50% учешћа у Друштву заједничког улагања 

и које ће бити заједнички контролисано од стране својих оснивача. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је сваки од подносилаца пријаве концентрације, у 

предвиђеном року извршио уплату износа од по 12.474,00  

(дванаестхиљадачетиристотинеседамдесетчетири, и  0/100) ЕУР на девизни рачун 

Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, што укупно 

износи 24.948,00 ЕУР (двадесетчетирихиљадедеветстотиначетрдесетосам и 00/100) 
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ЕУР, као и да је постојећа разлика до висине накнаде за издавање решења о 

одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције уплаћена на динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције 

отворен код Управе за трезор Министарства финансија, у висини од 6.122,64 

(шестхиљадастодвадесетдва и 64/100) РСД, што представља динарску 

противвредност 52 ЕУР по средњем курсу Народне Банке Србије на дан уплате 

овог износа. 

 


