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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 49/2011), одлучујући по пријави 

концентрације заведеној под бројем 6/0-02-17/2013-1, коју је по приложеном пуномоћју 

поднела Срђана Петронијевић, адвокат из Београда, ул. Француска бр. 27, у име 

друштва Heinzel Holding GmbH са седиштем на адреси Wagramer Strasse 28-30, 1223 

Беч, Аустрија, дана 17. јануара 2013. године, доноси следеће 

 

 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране друштва Heinzel Holding 

GmbH, са седиштем на адреси Wagramer Strasse 28-30, 1223 Беч, Аустрија, 

регистровано у привредном регистру Окружног суда у Велсу под регистарским бројем 

FN 96380 k, над друштвом SCA Graphic Laakirchen AG, са седиштем у Schillerstraβe 5, 

4663 Лакирхен, Аустрија, регистровано у привредном регистру Окружног суда у Велсу 

под регистарским бројем FN 171841 h, до чега долази стицањем 99% удела у овом 

друштву од стране друштва Heinzel Holding GmbH.   

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у предвиђеном року извршио уплату 

накнаде за издавање акта Комисије о одобрењу спровођења концентрације у скраћеном 

поступку у износу од 24.939,00 (двадесетчетирихиљадедеветстотинатридесетдевет и 

00/100) ЕУР на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне 

Банке Србије и 6.827,58 (шестхиљадаосамстотинадвадесетседам и 58/100) динара на 

рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор број 840-

0000000880668-16, с позивом на број 6/0-02-17/2013-1, што представља одговарајућу 

висину накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку 

из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције.  

 

  


