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                    Б е о г р а д 

          

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, бр. 51/09) и члана 2. тачка 6) Тарифника о висини накнада за послове 

из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 

49/11), одлучујући по пријави концентрације поднетој преко пуномоћника, 

адвоката Маје Станковић из Београда, ул. Његошева бр. 26, Марине Булатовић из 

Новог Београда, Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 186, Бојане Ђуровић из 

Београда, Народних Хероја 3/27 и Бебе Милетић из Београда, ул. Облаковска бр. 

28., а у име друштва Henkel Hong Kong Holding Limited, регистарски број 0020126 

са седиштем на адреси 9/F 169 Electric Road, Хонг Конг и друштва Tiande Chemical 

Holdings Limited, регистарски број 142886 са седиштем на адреси Cricket Square, 

Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Велики Кајман KY1-1111, Кајманска острва, 

председник Комисије дана 2. aвгуста 2011. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје заједничким улагањем друштва Henkel Hong Kong Holding 

Limited, са регистрованим седиштем на адреси 9/F 169 Electric Road, Хонг Конг и 

друштва Tiande Chemical Holdings Limited, са седиштем на адреси Cricket Square, 

Hutchins Drive,P.O. Box 2681, Велики Кајман KY1-1111, Кајманска острва, у циљу 

стварања новог учесника на тржишту које ће пословати на дугорочној основи и 

имати све функције независног тржишног учесника на тржишту под именом Dekel 

Holdings Co., са седиштем у Хонг Конгу.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА подносиоца пријаве на плаћање накнаде за 

издавање решења о одобравању концентрације у скраћеном поступку и констатује 

да је у прописаном року извршио уплату износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) 

ЕУР на девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне 

Банке Србије, с позивом на број 6/0-02-555/2011-1, што представља одговарајућу 

девизну противвредност накнаде из чл. 2. тач. 6) Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције, прерачунату по 

средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 


