Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-03-483/2019-1
Веза број: 6/0-02-399/2019
Датум: 21. мај 2019. године
Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 35. став
2. и члана 62. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
бр. 51/09 и 95/13), и члана 2. став 1. тачка 7. Тарифника о висини накнада за
послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник
РС“, број 49/2011), одлучујући у поступку по пријави концентрације број 6/0-02399/2019-1, коју је поднело Привредно друштво за производњу хлеба и пецива
Дон Дон д.о.о. Београд, са регистрованим седиштем на адреси Булевар Зорана
Ђинђића бр. 144б, Београд-Нови Београд, Република Србија, преко
пуномоћника адвоката Бојане Лукић из Београда, Булевар Зорана Ђинђића бр.
144б, дана 21. маја 2019. године, доноси следећи
ЗАКЉУЧАК
НАСТАВЉА СЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ поступак
I
покренут по пријави концентрације која настаје стицањем непосредне
појединачне контроле Привредног друштва за производњу хлеба и пецива Дон
Дон д.о.о. Београд, са регистрованим седиштем на адреси Булевар Зорана
Ђинђића бр. 144б, Београд-Нови Београд, Република Србија, матични број:
20383399, над делом Акционарског друштва за прераду житарица Житопромет,
Зајечар са регистрованим седиштем на адреси Краљевића Марка бр. 2, Зајечар,
Република Србија, матични број: 07201788, који може представљати самосталну
пословну целину и који обухвата: пекарски производни погон, млин и силос за
брашно на локацији у Зајечару, ул. Краљевића Марка бр. 2, са припадајућом
опремом и инвентаром, куповином непокретне и покретне имовине у извршном
поступку, ради испитивања да ли пријављена концентрација испуњава услове
дозвољености из члана 19. Закона о заштити конкуренције, односно да ли би се
спровођењем концентрације значајно ограничила, нарушила или спречила
конкуренција на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако
би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или
јачања доминантног положаја.
II
ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА која располажу подацима,
исправама или другим информацијама које могу допринети правилном
утврђивању чињеничног стања у овом поступку да их неодложно доставе
Комисији за заштиту конкуренције, на адресу Савска 25/IV, Београд.
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III
УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА подносиоца пријаве концентрације,
Привредног друштва за производњу хлеба и пецива Дон Дон д.о.о. Београд,
плаћања накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у испитном
поступку у укупном износу од 50.000,00 (педесетхиљада) евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан
уплате, с тим што се у њу урачунава динарска противвредност износа од
25.000,00 (словима: двадесетпетхиљада) евра уплаћеног након подношења
пријаве, дана 23. априла 2019. године и НАЛАЖЕ СЕ подносиoцу пријаве,
Привредном друштву за производњу хлеба и пецива Дон Дон д.о.о. Београд, да
уплати преостали износ накнаде у износу од 25.000,00 (двадесетпетхиљада)
евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије
важећем на дан уплате, на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код
Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, број 840-88066816, са позивом на број 6/0-03-483/2019 у року од 15 (петнаест) дана од дана
пријема закључка. Одмах по уплати преосталог износа накнаде, подносилац
Пријаве концентрације је дужан да Комисији за заштиту конкуренције достави
доказ о извршеној уплати.
Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС“ и на
IV
интернет страни Комисије за заштиту конкуренције.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић, с.р.
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