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     Р е п у б л и к а   С р б и ј а      

  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

           КОНКУРЕНЦИЈЕ 

       Број: 6/0-02-337/2013-3 

 Датум: 14. мај 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 заштиту конкуренције („Службени гласник 

РС“ број 49/2011) 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. 

1/0-06-332/2013-1 од 30. априла 2013. године, одлучујући по пријави концентрације 

која је заведена под бројем 6/0-02-337/2013-1, од 7. маја 2013. године, коју је у име 

Друштва са ограниченом одговорношћу „Еколаб“ за испитивање хигијенске 

исправности хране, Нови Сад, поднело Предузеће за производњу и промет 

„Индустрија меса Матијевић“ д.о.о. из Новог Сада, са регистрованим седиштем на 

адреси Руменачки пут бр. 86, преко законског заступника директора Милана 

Јозанова, дана 14. маја 2013. године, доноси следеће 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје, стицањем посредне контроле од стране Предузећa за производњу и промет 

„Индустрија меса Матијевић“ д.о.о. из Новог Сада, са регистрованим седиштем на 

адреси ул. Руменички пут бр. 86, које је регистровано у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 08588759, преко свог повезаног друштва „Еколаб“ 

д.о.о. за испитивање хигијенске исправности хране, Нови Сад, са регистрованим 

седиштем на адреси Јована Цвијића бр. 45, које је регистровано у Агенцији за 

привредне регистре под матичним бројем 08760497, над Пољопривредним 

предузећем „Јединство“ а.д. Кикинда, са седиштем у Кикинди, ул. Башаидски друм 

бб, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 

08021937, до чега долази на основу јавно објављене понуде о преузимању акција 

друштва „Јединство“, чијом реализацијом подносилац пријаве и давалац понуде за 

прузимање стиче акција циљног друштва. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве и стицалац контроле у предметној 

концентрацији, у предвиђеном року извршио уплату накнаде за издавање акта 

Комисије о одобрењу спровођења концентрације у скраћеном поступку у износу од 

2.766.647,50 (двамилионаседамстотинашездесетшестхиљадашестотиначетрдесет 

седам и 50/100) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код 
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Министарства финансија и привреде - Управе за трезор, број 840-880668-16 са 

позивом на број 6/0-02-337/2013-1, што чини одговарајућу динарску 

противвредност прописане висине накнаде из члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о 

висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

 


