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 Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

              Број: 6/0-02-449/2012-7       

Датум: 31. јул 2012. године 

                  Б е о г р а д 

          

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције 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 49/2011), одлучујући по пријави 

концентрације заведеној под бројем 6/0-02-449/2012-1, коју је у име клијента друштва 

Elixie Group d.o.o., са седиштем на адреси Агроиндустријска зона бб, Шабац, по 

приложеном пуномоћју поднела Љубица Цвитковац, дипломирани правник, стручни 

сарадник за правне послове Брокерско-дилерског друштва Sinteza Invest Group a.d. 

Београд, дана 31. јула 2012. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку спровођење намераване концентрације 

учесника на тржишту, којa настаje стицањем контроле од стране ДОО за производњу, 

промет и услуге Elixir Group са регистрованим седиштем на адреси Агроиндустријска 

зона бб, Шабац, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике 

Србије под матичним бројем 07627645 над Индустријом хемијских производа „Прахово 

Ђубрива“ д.о.о. Прахово - у стечају из Прахова, које је регистровано у Агенцији за 

привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 07309783, до чега долази 

куповином правног лица ИХП „Прахово Ђубрива“ д.о.о. Прахово - у стечају у поступку 

продаје јавним надметањем пред Агенцијом за приватизацију Републике Србије.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве извршио уплату износа од 

2.883.997,50 (двамилионаосамстотинаосамдесеттрихиљадедеветстотинадеведесетседам 

и 50/100) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције број 840-880668-16, 

отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, с позивом на 

број 6/0-02-449/2012-1, што представља одговарајућу динарску противвредност 

прописане висине накнаде за издавање решења о одобравању концентрације у 

скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове 

из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

 

 

 

 


