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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. 

тачка 8. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 58/06), одлучујући по пријави 

концентрације бр. 6/0-02-646/2012-1, коју је, преко господина Зорана Петковића – 

ЈМБГ 1004955710303, директора и законског заступника, поднело Привредно 

друштво за производњу, трговину и спољнотрговински промет Картонвал д.о.о. из 

Београда, са регистрованим седиштем на адреси ул. Маршала Бирјузова бр. 6 

Београд – Стари Град, регистровано у Агенцији за привредне регистре под 

матичним бројем 17194208 и бројем регистрације BD 9685/2005, дана 28. 

септембра 2012. године, доноси следеће 

 

                                                           РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје, стицањем непосредне појединачне контроле од стране 

Привредног друштва за производњу, трговину и спољнотрговински промет 

Картонвал д.о.о. из Београда, са регистрованим седиштем на адреси ул. Маршала 

Бирјузова бр. 6 Београд – Стари Град, које је регистровано у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 17194208 и бројем регистрације BD 9685/2005, над 

Друштвом са ограниченом одговорношћу - Фабрика сточне хране Протеинка д.о.о., 

са регистрованим седиштем на адреси ул. Агроиндустријска зона бб, Шабац, које је 

регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 07171382 и 

бројем регистрације BD 71865/2005, до чега долази на тај начин што друштво 

Картонвал д.о.о. врши уговорно преузимања 100% удела у друштву Протеинка 

д.о.о. од Акционарског друштва Magnavita Holding a.d. као  досадашњег власника 

тог удела.  

 

          II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво Картонвал д.о.о. из Београда, као 

подносилац пријаве и стицалац контроле у предметној концентрацији, након 

подношења пријаве у прописаном року извршило уплату износа од 995.803,50 

(деветстотинадеведесетпетхиљадаосамстотинатри и 50/100) динара, на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства 

финансија и привреде бр. 840-0000000880668-16, с позивом на број 6/0-02-

646/2012-1, што представља одговарајућу висину накнаде из  чл. 2.  тач. 8) 

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: 6/0-02-646/2012-2    

Датум: 28. септембар 2012. год.       

                    Београд 


