
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада 

за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени 

гласник РС“ број 47/2011), и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2010), члан Савета Комисије за 

заштиту конкуренције по овлашћењу председника Комисије за заштиту 

конкуренције бр. 1/0-06-38/2013-1 од 3. јануара 2013. године, одлучујући по 

пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-936/2012-1, коју су по 

приложеном пуномоћју за заступање поднели адвокат Растко Петаковић, из 

Београда, ул. Ресавска бр. 23 – у име клијента, привредног друштва „DD Turkey 

Holdings S.a.r.l.“, са регистрованим седиштем на адреси 17, boulevard Prince 

Henri, L-1724 Луксембург, Велико Војводство Луксембург и адвокат Мирко И. 

Лалатовић из Београда, ул. Дурмиторска бр. 21, у име клијента – привредног 

друштва „Haci Omer Sabanci Holding A.S.“, са регистрованим седиштем на 

адреси Sabanci Center, 4. Levent, 34330 Besiktas, Истанбул, Република Турска, 

дана 11. јануара 2013. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем заједничке контроле од стране друштва „DD 

Turkey Holdings S.a.r.l.“, са регистрованим седиштем на адреси 17, boulevard 

Prince Henri, L-1724 Луксембург, Велико Војводство Луксембург, које је 

регистровано при Registre de Commerce at des Societes Луксембург, под 

регистарским бројем В172442 и друштва „Haci Omer Sabanci Holding A.S.“, са 

регистрованим седиштем на адреси Sabanci Center, 4. Levent, 34330 Besiktas, 

Истанбул, Република Турска, које је регистровано при Одељењу за привредни 

регистар и регистрацију Привредне Коморе Истанбула, под регистарским 

бројем 127350, над привредним друштвом „Enerjisa Enerji A.S.“, са седиштем на 

адреси Sabanci Center, 4. Levent, 34330 Besiktas, Истанбул, Турска, 

регистрованим при Одељењу за привредни регистар и регистрацију Привредне 

Коморе Истанбула, под регистарским бројем 800865, до чега долази на основу 

реализације Уговора о купопродаји акција од 3. децембра 2012. године, чијим 
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спровођењем друштво „DD Turkey Holdings S.a.r.l.“ преузима 50% акција у 

друштву „Enerjisa Enerji A.S.“, од аустријског друштва „Verbund International 

G.m.b.H“, као претходног власника и продавца предметних акција у циљном 

друштву. 

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року извршена уплата износа од 

25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисије за заштиту 

конкуренције отворен код Народне Банке Србије, 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. 

 


