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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

         Број: 6/0-02-306/2011-19 

     Датум: 14. 07. 2011. године 

 Београд 

                                                              

На основу чл. 134. став 1. и 138. Закона о општем управном поступку („Службени 

лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/2001 и „Службени гласник РС“, бр. 30/2010),  и члана 52. 

ст. 4. и 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 79/05) 

Председник  Комисије за заштиту конкуренције доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

I  ПРЕКИДА СЕ поступак који се води пред Комисијом за заштиту конкуренције, 

по захтеву за издавање одобрења за спровођење концентрације коју је поднело OST 

Holding Sudosteuropa GmbH са седиштем у Оpernring 5 1010, Беч, Аустрија, док 

Управни суд не донесе одлуку у предмету 3 У бр. 6595/11, по тужби OST Holding 

Sudosteuropa GmbH, ради поништаја решења Комисије за заштиту конкуренције 

бр.6/0-02-306/2011-6 од 09. маја 2011. године, као претходном питању. 

 

II Поступак  ће се наставити након пријема одлуке   Управног  суда  по тужби из 

става I, која се код тог суда води под бројем 3 У бр. 6595/11. 

 

                                                     Образложење 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је Закључком бр.  
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6/0-02-306/2011-1 од 14.04.2011. године, покренула испитни поступак по захтеву за 

издавање одобрења за спровођење концентрације, коју је поднело OST Holding 

Sudosteuropa GmbH са седиштем у Оpernring 5 1010, Беч, Аустрија (у даљем тексту: 

OST Holding) ,а рок  за спровођење испитног поступка  износи три месеца од дана 

доношења закључка . 

Против наведеног закључка OST Holding је поднео жалбу дана 21.04.2011. године, 

о којој је Савет Комисије одлучивао дана 09.05.2011. године и донео решење бр. 

6/0-02-306/2011-6, којим се жалба одбија као неоснована из разлога који су детаљно 

образложени у наведеном решењу. 

Дана 17.06.2011. године, OST Holding је доставио Комисији поднесак којим је, 

између осталог, обавештава да је против овог решења поднео тужбу Управном суду 

ради поништаја наведеног решења.  

Управни суд је Комисији доставио дана 24.06.2011. године предметну тужбу, која 

је код тог суда заведена под бројем 3 У бр. 6595/11 са налогом за достављање 

одговора у року од 15 дана од дана пријема .Комисија је поступила по овом налогу 

суда и дана 07.07.2011 године доставила суду одговор на тужбу . 

Имајући у виду да се у овом поступку  одлучује по захтеву  подносиоца  OST 

Holding Sudosteuropa GmbH, који је поднет ради  намере стицања контроле над  

компанијом  Новости, преузимањем  62,39798 % акција, у ком поступку је   донет 

закључак o покретању испитног поступка, против ког је поднета тужба Управном 

суду,  Председник Комисије  налази да    питање  о  покретању испитног поступка 

чија се законитост испитује  у поступку код Управног суда под бројем 3 У бр. 

6595/11, по захтеву подносиоца  као тужиоца, представља претходно питање  од 

чијег решења – Одлуке Управног суда, зависи  одлучивање  у овој правној ствари, а 

како до дана доношења овог решења, као дана  истека рока за  окончање испитног 

поступка, Комисија није добила одлуку суда  по захтеву подносиоца као тужиоца  

то је применом члана  138. Закона о општем управном поступку,  одлучено као у 

ставу један диспозитива. 
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Поступак ће бити настављен  зависно од исхода судског поступка, како је одлучено  

у ставу два диспозитива . 

 

  

                                                                                           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                                                                                                       Весна Јанковић  

 

Поука о правном леку: 

Против овог закључка допуштена је жалба Савету Комисије за заштиту 

конкуренције, у року од три дана од дана пријема закључка. 

 

 

 

 

 


