Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-12/2013-2
Веза: 6/0-02-985/2012
Датум: 1. фебруар 2013. године
Б е о г р а д
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 заштити конкуренције („Службени гласник
РС“ број 49/2011) и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције
(„Службени гласник РС“ број 49/2010), члан Савета Комисије за заштиту
конкуренције по овлашћењу председника Комисије за заштиту конкуренције бр.
1/0-06-75/2013-1 од 21. јануара 2013. године, одлучујући по пријави концентрације
заведеној под бројем 6/0-02-12/2013, веза: 6/0-02-985/2012 од 31. децембра 2012.
године, коју је у име клијента, привредног друштва „B.S.A.“ са регистрованим
седиштем на адреси 33 avenue du Maine - Tour Maine Montparnasse - 75015 Pariz,
Република Француска, по приложеном пуномоћју поднео адвокат Бојан Вучковић и
други, сви из адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“ OAD из Београда ул.
Ресавска бр. 23, дана 1. фебруара 2013. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране акционарског
друштва „B.S.A.“ са регистрованим седиштем на адреси 33 avenue du Maine - Tour
Maine Montparnasse - 75015 Pariz, Република Француска, које је уписано у Registre
du Commerce et des Sociétés у Паризу под бројем 557 350 253, над привредним
друштвом „Ljubljanske mlekarne, mlekarska industrija“ d.d., са регистрованим
седиштем на адреси Toлстојева улица 63, Sl-1000 Љубљана, Република Словенија,
које је уписано у Регистру словеначких компанија под бројем 5048257000, до чега
долази стицањем 50,285% акционарског капитала „Ljubljanske mlekarne, mlekarska
industrija“ d.d. од стране „B.S.A.“
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио
уплату износа од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe за
заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-02985/2012-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о
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одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника
о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.
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