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

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

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник 

РС“ број 49/2011), и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције 

(„Службени гласник РС“ бр. 49/2010), члан Савета Комисије за заштиту 

конкуренције по овлашћењу председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 

1/0-06-625/2012-1 од 30. августа 2012. године, одлучујући по пријави 

концентрације заведеној под бројем 6/0-02-616/2012-1, коју је у име привредног 

друштва Lilly drogerie d. o. o., из Београда, са регистрованим седиштем на адреси 

ул. Жоржа Клемансоа бр. 19, 11.000 Београд, по достављеном пуномоћју поднела 

госпођа Слађана Полић из Београда, ул. Аце Јоксимовића бр. 95,  ЈМБГ 

0709976715445, дана 7. септембра 2012. године, доноси следеће 

 

                                                               РЕШЕЊЕ 
 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје у процесу приватизације, стицањем непосредне контроле од 

стране привредног друштва Lilly drogerie d. o. o., из Београда, са регистрованим 

седиштем на адреси ул. Жоржа Клемансоа бр. 19, које је регистровано у Агенцији 

за привредне регистре под матичним бројем 07006063, над привредним друштвом 

Двадесетпрви мај - фабрика турбомотора и трансмисија Београд - у 

реструктурирању из Београда, са регистрованим седиштем на адреси ул. 

Ослобођења бр. 1, Раковица - Београд, које је регистровано у Агенцији за 

привредне регистре под матичним бројем 17064100, до чега долази куповином 

100% друштвеног капитала субјекта приватизације,  што чини 99,16% укупног 

капитала друштва Двадесетпрви мај – фабрика турбомотора и трансмисија Београд 

– у реструктурирању, на основу спроведеног аукцијског поступка. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво Lilly drogerie d. o. o., као подносилац 

пријаве концентрације, у предвиђеном року извршило уплату износа од 

2.934.445,00(двамилионадеветстотинатридесетчетирихиљадечетиристотинечетрдет

пет и  00/100) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције број 840-

0000000880668-16, отворен код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-616/2012-1, што представља 

одговарајућу динарску противвредност прописане висине накнаде за издавање 
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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. 

 


