
  

 
Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у  распону који        

Комисија сматра одговарајућим начином заштите.                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65. 

став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), и 

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

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, број 49/11), одлучујући по 

Пријави концентрације број 6/0-02-475/2018-1 од 12.06.2018. године, коју је  поднело 

друштво  AL Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l., са седиштем на адреси 2-4 Rue 

Beck, 1222, Луксембург, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић из а.о.д. 

Карановић/Николић из Београда, Ресавска 23, дана 10. јула 2018. године, доноси 

следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

            I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва AL Sirona 

(Luxembourg) Acquisition S.à r.l.,са седиштем на адреси 2-4 Rue Beck, 1222, Луксембург 

регистрованог у Привредном регистру друштава Луксембурга под матичним бројем 

B223382, над Zentiva групом друштава, коју чине следећа правна лица на која се 

концентрација односи: 

(1) Zentiva Pharma GmbH (Немачка), са регистрованим седиштем на адреси 

Brüningstraße 50, 65926 Frankfurt na Majni (Nemačka) и регистарским бројем HRB 

95544,  

(2) Winthrop Arzneimittel GmbH (Немачка), са регистрованим седиштем на адреси 

Brüningstraße 50, 65926 Frankfurt na Majni (Немачка) и регистарским бројем HRB 

99575,  

(3)   Winthrop Pharmaceuticals UK Ltd (UK), са регистрованим седиштем на адреси One 

Onslow Street, Guildford, Surrey, GU1 4YS (UK) и регистарским бројем 02158996 (UK 

регистар друштава),  

(4) Zentiva France (претходни назив Winthrop Medicaments) (Француска), са 

регистрованим седиштем на адреси 35 Rue du Val de Marne, 75013 Paris (Француска) и 

регистарским бројем 407 710 474 R.C.S. Paris,  

(5)  Zentiva Polska sp. z o.o. (Пољска), са регистрованим седиштем на адреси ул. 

Bonifraterska, nr 17, kod 02-203, Varšava (Пољска) и регистарским бројем 0000691403,  

(6)   Zentiva S.A. (Румунија), са регистрованим седиштем на адреси 50 Theodor Pallady, 

District 3, Bukurešt (Румунија) и регистарским бројем 336206,  

(7)   Zentiva, a.s. (Словачка), са регистрованим седиштем на адреси Einsteinova 24, 851 

01 Bratislava (Slovačka) и регистарским бројем 31 411 771,  

(8)   Zentiva International, a.s. (Словачка), са регистрованим седиштем на адреси 

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (Словачка) и регистарским бројем 35 687 355l,  

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  
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(9)  Zentiva Group, a.s. (Чешка Република), са регистрованим седиштем на адреси Praha 

10 – Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSC 10237 (Чешка Република) и регистарским 

бројем 284 46 640,  

(10)  Zentiva, k.s. (Чешка Република), са регистрованим седиштем на адреси Praha 10 – 

Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSC 10237 (Чешка Република) и регистарским 

бројем 492 40 030,  

(11)  Zentiva Portugal, Lda (Португалија) (prethodno Winthrop Farmaceutica Portugal, Lda 

(Portugal)), са регистрованим седиштем на адреси Empreendimento Lagoas Park – 

Edifício 7, 2.º/3.º, 2740-244 Porto Salvo, Oeiras (Португалија) и регистарским бројем 503 

103 551, 

(12)  Zentiva Italia S.r.l. (Италија), са регистрованим седиштем на адреси Viale Luigi 

Bodio 37/B, Milan, CAP 20158 (Италија) и регистарским бројем 11388870153 (Регистар 

друштава Милана), 

(13)   Zentiva GmbH (Аустрија), са регистрованим седиштем на адреси Leonard-

Bernstein-Straße 10, 1220 Beč (Аустрија) и регистарским бројем  FN 129221, 

(14)  Helvepharm AG (Швајцарска), са регистрованим седиштем на адреси 

Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld (Швајцарска) и регистарским бројем CHE-

105.859.562, и 

(15) Zentiva HU Kft (Мађарска), са регистрованим седиштем на адреси Tó u 1-5, 1045 

Budimpešta (Мађарска) и регистарским бројем 01-09-876879, 

куповином читавог капитала и удела.  

  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштвo AL Sirona (Luxembourg) 

Acquisition S.à r.l., са седиштем на адреси 2-4 Rue Beck, 1222, Луксембург, уплатило 

дана 15.06.2018. године износ од 25.000 ЕУР (двадесетпетхиљадаевра), на рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције, што представља прописани износ за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.                                                  

                                                         

                                                          О б р а з л о ж е њ е 

 

          Привреднo друштвo, AL Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l., са седиштем на 

адреси 2-4 Rue Beck, 1222, Луксембург регистровано у Привредном регистру друштава 

Луксембурга под матичним бројем B223382, (у даљем тексту: Подносилац пријаве или  

AL Sirona) поднело је дана 12. јуна 2018. године, преко пуномоћника адвоката Бојане 

Миљановић и осталих из а.о.д. Карановић/Николић, Београд, Ресавска 23, Комисији за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), Пријаву концентрације која је 

заведена под бројем  6/0-02-475/2018-1. 

        На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносилац пријаве је  дана 20. јуна 2018. 

године, поднео Комисији и захтев за заштиту одређених података садржаних у Пријави 

концентрације број 6/0-02-475/2018-2. Садржину захтева представља спецификација 

података и информација чија се заштита тражи, као и образложење разлога за 

постављање таквог захтева, о чему ће Комисија одлучити посебним Закључком. 

        Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета Пријава 

у скраћеном облику потпуна, и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину 

подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су 

испуњени услови за поступање Комисије у поступку испитивања пријављене 

концентрације, у скраћеном поступку.  
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         Саставни део Пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се 

потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у 

ставу II диспозитива овог решења. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

        Подносилац пријаве, друштво AL Sirona је основано у складу са законима државе 

Луксембург и представља друштво за посебне намене, основано ради спровођења 

предметне трансакције. AL Sirona је под искључивом крајњом контролом одређених 

фондова (Advent Fondovi) којима управља или саветује Advent International Corporation, 

са регистрованим седиштем на адреси 75 State Street, Boston, MA 02109, Sjedinjene 

Američke Države (у даљем тексту: AIC, a заједно са Advent Fondovima, Advent).     

        Advent је jедан о највећих светских инвеститора приватног капитала са седиштем 

у Бостону. Advent је инвестирао у преко 330 трансакција приватног капитала у 40 

земаља и на дан 30. септембра 2017. године овај фонд  је имао 35 милијарди евра у 

имовини под својом управом. Са канцеларијама на четири континента, Advent је 

успоставио светски интегрисани тим од преко 190 инвестиционих професионалаца 

широм Северне Америке, Европе, Латинске Америке и Азије. Advent је фокусиран на 

инвестирање у пет кључних сектора, конкретно: пословне и финансијске услуге; 

здравство; индустријски сектор; сектор малопродаје; потрошачку индустрију и 

индустрију забаве; као и технологију, медије и телекомуникације. 

            У Србији Advent је присутан преко следећих друштава која се налазе у његовом 

портфолију и то: 

- [...] 

- [...] 

- [...] 

- [...]  

- [...] 

- [...] 

- [...] 

        Напред побројане активности у Србији нису у вези са предметном трансакцијом, 

јер ни једна од набројаних порфолио компанија није активна на тржишту релевантном 

за ову концентрацију.  

        Advent-ово регистровано зависно друштво у Србији је Аddiko Banka a.d., са 

седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина 6, регистрована је у АПР-у под 

матичним бројем 07726716 за остало монетарно пословање (шифра делатности: 6419). 

 

      Zentiva grupа društava, (у даљем тексту: Zentiva или Циљно друштво), састоји се од 

следећих привредних друштава  која су учесници у концентрацији: 

(1) Zentiva Pharma GmbH (Nemačka), са регистрованим седиштем на адреси 

Brüningstraße 50, 65926 Frankfurt na Majni (Nemačka), 

(2) Winthrop Arzneimittel GmbH (Nemačka), са регистрованим седиштем на адреси 

Brüningstraße 50, 65926 Frankfurt na Majni (Nemačka),  

(3)   Winthrop Pharmaceuticals UK Ltd (UK), са регистрованим седиштем на адреси One 

Onslow Street, Guildford, Surrey, GU1 4YS (Uјedinjeno Kraljevstvo),  

(4) Zentiva France (претходни назив Winthrop Medicaments) (Francuska), са 

регистрованим седиштем на адреси 35 Rue du Val de Marne, 75013 Paris (Francuska),  

(5) Zentiva Polska sp. z o.o. (Poljska), са регистрованим седиштем на адреси ул. 

Bonifraterska, nr 17, kod 02-203, Varšava (Poljska),  
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(6)  Zentiva S.A. (Rumunija), са регистрованим седиштем на адреси 50 Theodor Pallady, 

District 3, Bukurešt (Rumunija),  

(7)  Zentiva, a.s. (Slovačka), са регистрованим седиштем на адреси Einsteinova 24, 851 01 

Bratislava (Slovačka), 

(8)   Zentiva International, a.s. (Slovačka), са регистрованим седиштем на адреси 

Einsteinova 24, 851 01 Bratislava (Slovačka),  

(9)   Zentiva Group, a.s. (Češka Republika), са регистрованим седиштем на адреси Praha 

10 – Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSC 10237 (Češka Republika),  

(10)  Zentiva, k.s. (Češka Republika), са регистрованим седиштем на адреси Praha 10 – 

Dolní Měcholupy, U kabelovny 130, PSC 10237 (Češka Republika),  

(11)  Zentiva Portugal, Lda (Portugalija) (prethodno Winthrop Farmaceutica Portugal, Lda 

(Portugal)), са регистрованим седиштем на адреси Empreendimento Lagoas Park – 

Edifício 7, 2.º/3.º, 2740-244 Porto Salvo, Oeiras (Portugal), 

(12)  Zentiva Italia S.r.l. (Italija), са регистрованим седиштем на адреси Viale Luigi Bodio 

37/B, Milan, CAP 20158 (Italija), 

(13)   Zentiva GmbH (Austrija), са регистрованим седиштем на адреси Leonard-Bernstein-

Straße 10, 1220 Beč (Austrija),  

(14)   Helvepharm AG (Švajcarska), са регистрованим седиштем на адреси 

Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld (Švajcarska), и 

(15)    Zentiva HU Kft (Mađarska), са регистрованим седиштем на адреси Tó u 1-5, 1045 

Budimpešta (Mađarska). 

      Zentiva је група компанија са седиштем у Прагу, Република Чешка, која је активна у 

развоју, производњи и маркетингу генеричких фармацеутских производа, примарно у 

земљама ЕУ. Производни асортиман Zentivе покрива велики број терапеутских 

области, укључујући макуларну, кардио-васкуларну, анти-инфективну, имунолошку, 

нутритивну, респираторну област, и нервни систем. Zentivu тренутно контролише 

Sanofi grupa. Zentiva има око 2.500 запослених широм локалних седишта, у одељењима 

за продају и маркетинг, производњу , као и у одељењима за развој и дистрибуцију. 

Zentiva поседује два производна постројења лоцирана у Чешкој Републици и Румунији, 

као и један развојни центар и један дистрибутивни центар у Чешкој Републици. До 

данас, Zentiva пословањем управљају различита правна лица у оквиру Sanofi grupе која 

су примарно лоцирана у Европи. 

        У Србији, активности Циљног друштва обухватају продају одређених 

фармацеутских  производа како је детаљније наведено у Пријави. Циљно друштво нема 

регистровано зависно друштво у Србији. 

         Правна лица која чине Zentiva групу друштава су тренутно под крајњом 

контролом француске фармацеутске групе Sanofi SA (даље: Sanofi)  која директно или 

индиректно контролише сва лица која су предмет предложене трансакције.  

         Тренутна власничка структура Zentiva правних лица која су предмет предложене 

трансакције је следећа: 

- [...]  

- [...] 

- [...] 

- [...] 

- [...] 

- [...] 

-[...]  

-[...] 

-[...] 

-[...] 
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-[...]  

-[...] 

-[...]      

          Advent и Sanofi могу да разматрају и да договоре потенцијална преуређења 

правних лица која чине Zentiva  групу пре затварања трансакције, али преуређења не 

би имала утицаја на контролу коју тренутно има Sanofi над предметним друштвима у 

оквиру Zentiva групе, и сва правна лица Zentiva групе остала би под пуном контролом 

Sanofi-ја до затварања предложене трансакције.  

   

          Учесници у концентрацији су остварили следеће укупне приходе у години која 

предходи концентрацији, односно у референтној години за коју су доступни подаци  у 

тренутку подношења Пријаве концентрације.  

        Advent група је у 2016. години, остварила укупни светски приход од [...] ЕУР, док 

је приход у Србији за исти период износио [...] ЕУР. Укупан приход Zentiva групе у 

свету у 2017. години износио је [...] ЕУР, док је укупан приход ове групе остварен у 

Србији износио [...] ЕУР. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Концентрација се тиче стицања појединачне контроле од стране Advent-овог 

друштва за специјалне намене AL Sirona (Luxembourg) Acquisition S.à r.l., над Zentiva 

групом друштава коју чине 15 посебних и тачно одређених правних лица, чиме у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона, настаје концентрација учесника на тржишту.  

Као акт о концентрацији достављено је Писмо понуде ( са договореним нацртом 

Уговора о купопродаји удела) Advent-а за куповину Zentivе од дана - [...], потписано од 

стране Advent-а и потписано и прихваћено од стране Sanofi-ја, чиме је обострано 

исказана намера да се закључи трансакциони уговор.  

        Планираном трансакцијом у складу са наведеним Писмом понуде и договореним 

нацртом уговора, Advent преко свог друштва за посебне намене AL Sirona, које је у 

потпуном власништву Advent-а, преузима целокупни издати капитал Sanofi-ја, односно 

купује уделе у 15 правних лица која чине Zentiva групу, по цени и под другим 

условима предвиђеним у договореном нацрту Уговора о купопродаји удела. 

Предложена трансакција биће имплементирана у складу са Уговором о купопродаји 

као финалним уговором који ће учесници потписати, а резултат целокупне трансакције 

биће, стицање од стране Advent-а појединачне контроле над фармацеутском 

генеричком групацијом  Zentiva, као искључивим директним или индиректним чланом 

у 15 правних лица Zentiva групе.  

        Комисија је наведено Писмо понуде (са договореним нацртом Уговора о 

купопродаји удела) Advent-а за куповину Zentivе од дана- [...] ,  прихватила као ваљани 

правни основ настанка концентрације.  

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

        Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка  2)  Закона. 

        Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника 

концентрације  остварених на светском тржишту и у Србији, утврдила да је 

Подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију,  у складу са чланом 61. 

став 1. тачка 1. Закона , што је утврђено увидом у податке о приходима и њихове 

финансијске извештаје.  
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 Пријава концентрације је поднета у складу са чланом 63. став 1. тачка 2) Закона. 

 

4. Релевантно тржиште 

 

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 

РС“, бр. 89/2009). У складу са наведеном уредбом, релевантно тржиште производа 

представља скуп роба или услуга које потрошачи сматрају заменљивим у погледу 

њиховог својства, уобичајене намене и цене. 

          Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на 

тржишту учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови 

конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним 

територијама.  

 Подносилац пријаве сматра да за сврху предметне концентрације није неопходна 

коначна дефиниција релевантног тржишта производа, нити релевантног географског 

тржишта, јер без обзира на усвојену дефиницију предложена трансакција неће имати 

ефеката по конкуренцију на тржишту Србије. Ово из разлога што се активности 

учесника не преклапају на релевантном тржишту у Србији, због чега по схватању 

Подносиоца пријаве прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати отворена. 

 Ипак, у циљу пружања потпуних података, Подносилац пријаве доставља 

податке о продаји Zentivе као Циљног друштва у Србији, а ради се о четири производа 

који се потенцијално могу наћи у следећим класама фармацеутских производа: 

 

Proizvod ATC3 

SAURUS HEMOFARM G04B : UROLOGICALS 

ENBECIN 

D06A : TOPICAL ANTIBACTERIALS 

S01A : OPHTHALMOLOGICAL ANTI-

INFECTIVES 

HYDROCORTISON 

D07A : PLAIN TOPICAL 

CORTICOSTEROIDS 

H02A : SYSTEMIC 

CORTICOSTEROIDS, PLAIN 

S01B : OPHTHALMOLOGICAL 

CORTICOSTEROIDS 

S01C : OPHTHALMOLOGICAL ANTI-

INFLAMMATORY/ANTI-INFECTIVE 

COMBINATIONS 

CHLORAMPHENICOL 

D06A : TOPICAL ANTIBACTERIALS 

J01B : CHLORAMPHENICOL AND 

COMBINATIONS 

S01A : OPHTHALMOLOGICAL ANTI-

INFECTIVES 

S02A: OTIC ANTI-INFECTIVES 

          

 

        За сврху дефинисања релевантног тржишта у погледу готових фармацеутских 

производа, Европска Комисија традиционално користи као основу за дефинисање 

тржишта, Анатомско-терапијско-хемијску класификацију (АТЦ), коју је установила 

Европска асоцијација за истраживање фармацеутског тржишта („EphMRA“). АТЦ 
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систем класификације је хијерархијски кодиран систем који се састоји од четири нивоа 

и који врши  класификацију лекова у складу са органом  или системом на који делује, 

као и у складу са њиховим терапијским, фармаколошким и хемијским својствима. 

Први ниво (АТЦ1) је најопштији ниво и подељен је у 16 категорија (A, V, S, D itd.). 

Други ниво (АТЦ2) представља или фармаколошку или терапијску групу. Трећи ниво  

(АТЦ3) даље групише медицинске производе по специфичним терапијским 

индикацијама, тј. њиховој намераваној примени. 

       Европска Комисија је традиционално упућивала на АТЦ3 ниво као полазну тачку 

за истраживање и дефинисање релевантног тржишта производа. Начелна предност ове 

класификације је што је развијена, што се води за комерцијалне потребе и што има 

директан приступ статистици. АТЦ3 ниво класификације је заснован на финалним 

дозираним фармацеутским производима и њиховим одобреним индикацијама у 

различитим земљама. Слично Европској Комисији, према наводима Подносиоца 

пријаве и српска Комисија је у својим одлукама код дефинисања релевантног тржишта 

у фармацеутским сектору, упућивала на класу АТЦ3 у оквиру АТЦ класификације 

лекова коју је осмислила EphMRA. 

       Са наведених разлога, по мишљењу Подносиоца пријаве прецизна дефиниција 

релевантног тржишта производа може остати отворена, јер било која дефиниција да се 

усвоји, неће имати ефеката на конкуренцију на српском тржишту.  

        Комисија је приликом утврђивања релевантног тржишта производа у предметној 

концентрацији, пошла од активности Циљног друштва на тржишту Србије, па је 

утврила да је та активност ограничена на продају лекова, тј. медицинских производа 

АТЦ3 класификације. Стога је као релевантно тржиште производа утврђено тржиште 

фармацеутских производа АТЦ3 класификације као уже тржиште Анатомско-

терапијско-хемијске класификације (АТЦ) лекова.   

 

         И у погледу дефинисања релевантног географског тржишта, Подносилац пријаве 

полази од става да и дефиниција овог тржишта може остати отворена, или у складу са 

претходном праксом Комисије предлаже дефинисање релевантног географског 

тржишта, као националног по обиму у Србији.   

         Релевантно географско тржиште одређено је као тржиште Републике Србије, а 

Комисија је полазећи од законске дефиниције из члана 6. Закона, узела географски 

опсег Републике Србије као релевантно географско тржиште, јер из природе 

предложене трансакције, не проистиче никакво њено дејство само на посебном или 

ужем подручју у Србији.  

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу доступних података и података које су јој достављене уз    

Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену 

тржишне структуре на релевантном тржишту и да неће негативно утицати на 

конкуренцију у Републици Србији. Ово са следећих разлога. 

         Како је претходно већ наведено стицалац контроле у предметној концентрацији 

Advent  није присутан на релевантном тржишту у Србији. Циљно друштво т.ј. Zentiva 

група, нема регистровано присуство у Србији, али има продају својих производа на 

тржишту Србије, и то за само два купца [...], која је по вредности у 2017.години 

износила  [...]  ЕУР. Подносилац пријаве који није присутан на релевантном тржишту, 

не прати и нема податке о обиму и вредности релевантног тржишта у Србији, 
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процењује да продаја Циљног друштва у Србији има тржишни удео мањи од  [0-5] % у 

свакој АТЦ3 класи, што значи и на уже дефинисаном релевантном тржишту.     

          У вези свих навода и чињеница, Подносилац  пријаве сматра да предметна 

концентрација не доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције, 

јер међу учесницима не постоје хоризонтална преклапања или вертикалне везе на 

релевантном тржишту. 

    

         На основу свега изложеног, Комисија је утврдила да међу учесницима 

концентрације на релевантном тржишту у  Србији, нема хоризонталних веза нити било 

каквих вертикалних преклапања . Стога Комисија оцењује да спровођењем предметне 

трансакције не долази до повећања тржишног удела учесника, нити до стварања или 

јачања доминантног положаја истих.  

          Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале 

критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је 

концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона. 

         У складу са наведеним, а на основу члана 19. Закона и  одлучено је као у ставу I 

диспозитивa овог решења. 

          Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 

1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, а на 

основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на 

тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација 

пријављена. 

 

Упутство о правном средству: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

За  подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом 

о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. 

закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 

и 106/2015).  

  

 

 

 

 

 

          ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

               Др Милоје Обрадовић 
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