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

гласник РС“, број 51/09) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник 

РС“ број 47/2011), одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем  6/0-

02-844/2011-1, коју је по приложеном пуномоћју поднео господин Бојан Вучковић, 

адвокат из  Београда, запослен у адвокатској канцеларији Karanović & Nikolić о.а.д. 

ул. Ресавска бр. 23 Београд, у име друштва Evonik Degussa Peroxid GmbH, које је 

основано у складу са законима Аустрије, регистровано при суду у Клагенфурту  

под регистарским бројем  FN 95515p, са седиштем на адреси Fabrikstrasse 1, 9721 

Weissenstein, Аустрија, и друштва Treibacher Industrie AG, које је регистровано при 

суду у Клагенфурту  под регистарским бројем   FN 198543а, са седиштем на адреси 

Auer von Welsbach Strasse 1, 9330 Treibach, општина Althofen, председник Комисије 

за заштиту конкуренције дана 25. новембра 2011. године, доноси следеће 

 

                                                                 РЕШЕЊЕ 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стварањем Друштва заједничког улагања које ће се састојати 

од два правна лица и то друштва Aktivsauerstoff GmbH са регистрованим седиштем 

на адреси Auer von Welsbach Strasse 1, 9330 Treibach, општина Althofen, Аустрија, 

регистровано при суду у Клагенфурту  под регистарским бројем  FN 128765k, и 

друштва Evonik Persalze GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Rellinghauser 

Strasse 1-11, 45128 Essen, Немачка, и са пословном адресом на Rodenbacher Chausse 

4, 63457 Hanau, Немачка, које је регистровано при судском регистру у Есену под 

регистарским бројем HRB 22216, при чему ће Друштво заједничког улагања бити 

заједнички контролисано од стране   друштва Evonik Degussa Peroxid GmbH, које је 

основано у складу са законима Аустрије, регистровано при суду у Клагенфурту  

под регистарским бројем  бројем  FN 95515p, са седиштем на адреси Fabrikstrasse 1, 

9721 Weissenstein, Аустрија, и друштва Treibacher Industrie AG, које је 

регистровано при суду у Клагенфурту  под регистарским бројем   FN 198543а, са  

седиштем на адреси Auer von Welsbach Strasse 1, 9330 Treibach, општина Althofen, 

Аустрија. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво Evonik као један од заједничких 

подносилаца пријаве концентрације, у предвиђеном року извршило уплату износа 
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од 12.500,00 (дванаестхиљадапетстотина) ЕУР на девизни рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, као и да је друштво 

Treibacher као заједнички подносилац пријаве, на исти рачун уплатило износ од 

12.466,00 (дванаестхиљадачетиристотинешездесетшест) ЕУР, а на динарски рачун 

Комисије отворен код Управе за трезор Министарства финансија износ од 34 ЕУР у 

динарској противвредности од 3.515,86 (трихиљадепетстотинапетнаест и 86/100) 

динара, на који начин је извршена уплата укупног износа накнаде прописаног за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. 

тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције.  

 

 


