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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 6/0-02-557/2012-1, 

коју је по приложеном пуномоћју поднела госпођа Исидора Николић Савин, 

адвокат из Новог Сада, ул. Сремска бр. 4, 21.000 Нови Сад, у име друштва са 

ограниченом одговорношћу „Центросинергија“ д.о.о. Београд, са регистрованим 

седиштем у Београду, Булевар Милутина Миланковића бр. 19, које је 

регистровано у Агенцији за привредне регистре, под матичним бројем 

20734973, дана 27. септембра 2012. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје уговорним преузимањем контроле од стране друштва са 

ограниченом одговорношћу „Центросинергија“ д.о.о. Београд, са регистрованим 

седиштем у Београду, Булевар Милутина Миланковића бр. 19, које је 

регистровано у Агенцији за привредне регистре, под матичним бројем 

20734973, над претежним делом пословања Трговинско-занатског предузећа 

„Паралела“ д.о.о. из Београда, са регистрованим седиштем на адреси ул. Јурија 

Гагарина 134/5, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре, под 

матичним бројем 07542496, а који део пословања се односи на сегмент 

дистрибуције prepaid допуна, као и одговарајући систем терминала за 

процесуирање електронских допуна. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, 

благовремено и у целости извршио уплату износа од 2.936.447,50  

(двамилионадеветстотинатридесетшестхиљадачетиристотинечетрдесетседам и 

50/100) РСД на динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код 

Управе за трезор Министарства финансија и привреде, што представља 

одговарајућу динарску противвредност 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, обрачунату на дан уплате по средњем девизном курсу Народне 

Банке Србије. 
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