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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-

02-122/2012-1, коју je у име клијента – друштва са ограниченом одговорношћу 

ALPLA HOLDING  GmbH, са седиштем на адреси Allmendstraβe 81, A-6971 Hard, 

Аустрија, које је регистровано у регистру привредних друштава (Firmenbuch) при 

окружном суду у Feldkirch, под бројем регистрације FN 147774s - по приложеном 

пуномоћју поднеo адвокат из Београда, господин Рашко Радовановић, ул. Змаја од 

Ноћаја бр. 13а,  председник Комисије за заштиту конкуренције дана 06. марта 2012. 

године, доноси следеће 

 

                                                              РЕШЕЊЕ 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва са 

ограниченом одговорношћу ALPLA HOLDING  GmbH, са седиштем на адреси 

Allmendstraβe 81, A-6971 Hard, Аустрија, које је регистровано у регистру 

привредних друштава (Firmenbuch) при окружном суду у Feldkirch, под бројем 

регистрације FN 147774s, над друштвом  са ограниченом одговорношћу Injectoplast 

Kunststoffverarbeitungsgesellschaft m.b.H, основаним у складу са законима Аустрије, 

са седиштем у Brunner Straβe 40, A-3830 Waidhofen an der Thaya, Aустрија и 

регистрованим у регистру привредних друштава (Firmenbuch)  при окружном суду 

у Krems an der  Donau под регистарским бројем FN 36385h, до чега долази на 

основу реализације куповине 100% удела у циљном друштву. 

  

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво ALPLA HOLDING  GmbH као подносилац 

пријаве концентрације и стицалац контроле у предметној пословној трансакцији, у 

предвиђеном року и у целости извршило уплату одговарајуће висине накнаде 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, на тај начин што је на девизни рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције отворен код Народне Банке Србије извршена уплата износа од 
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24.985,00 (двадесетчетирихиљадедеветстотинаосамдесетпет) ЕУР с позивом на број 

6/0-02-122/2012-1, а на динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен 

код Управе за трезор Министарства финансија уплата износа од 1.655,34 

(хиљадушестстотинапедесетпет и 34/100) динара. 

 

                                         

 


