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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 47/2011), 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. 1/0-06-707/2012-1 од 2. октобра 2012. године одлучујући по 

пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-688/2012-1, коју је, преко 

пуномоћника – адвоката Бојана Вучковића из адвокатске канцеларије 

Карановић/Николић, ул. Ресавска 23, Београд поднело немачко друштво Dürr 

Systems GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Carll – Benz – Strasse 34, 

74321 Bietigheim – Bissingen, Република Немачка, број регистрације HRB 11125 

дана 16. октобра 2012. године, доноси следеће 

 

                                                           РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје, стицањем појединачне контроле од стране друштва Dürr 

Systems GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Carll – Benz – Strasse 34, 

74321 Bietigheim – Bissingen, Република Немачка, број регистрације HRB 11125, 

над друштвом thermea Energyesysteme GmbH, са регистрованим седиштем на 

адреси Poisentalstrasse 75, 01705 Freital, Република Немачка, које је 

регистровано при Привредном Регистру Основног суда у Дрездену, број 

регистрације HRB 26588, до чега долази на тај начин што друштво Dürr Systems 

GmbH, на основу уговорног односа преузима делимични удео у друштву 

thermea Energyesysteme GmbH од досадашњих власника тих удела, чиме 

обезбеђује вршење контроле над друштвом thermea Energiesysteme GmbH. 

  

          II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво Dürr Systems GmbH из Републике 

Немачке, као подносилац пријаве и стицалац контроле у предметној 

концентрацији, након подношења пријаве у прописаном року извршило уплату 

износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР, на девизни рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, отворен код Народне Банке Србије, што 

представља одговарајућу висину накнаде из члана 2. тачка 6. Тарифника о 

висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 
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