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  Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

           КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ                                                                                                 

       КОНКУРЕНЦИЈЕ 

     Број: 6/0-02-912/2012-4 

         Датум: 27. децембар 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 6/0-02-912/2012-1, од 6. децембра 

2012. године, коју је у име клијента, привредног друштва Електро Термо Центар 

„Mulej“ д.о.о. са регистрованим седиштем на адреси Књажевачка бр. 5, Ниш, по 

приложеном пуномоћју поднео адвокат Жељко Гвоић из адвокатске канцеларије 

„Милошевић“, из Београда, ул. Проте Матеје бр. 24, дана 27. децембра 2012. 

године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног друштва Електро 

Термо Центар „Mulej“ д.о.о. са регистрованим седиштем на адреси Књажевачка бр. 

5, Ниш, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним 

бројем 20039426, над Предузећем за промет и услуге „Sagax“ д.о.о., са 

регистрованим седиштем у Београду, на адреси ул. Радоја Домановића бр. 16, које 

је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 17175777, 

до чега долази стицањем 100% учешћа у капиталу Предузећа за промет и услуге 

„Sagax“ д.о.о. од стране подносиоца пријаве. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве и стицалац контроле у предметној 

концентрацији, у предвиђеном року извршио уплату накнаде за издавање акта 

Комисије о одобрењу спровођења концентрације у скраћеном поступку у износу од 

2.848.555,00 (двамилионаoсамстотиначетрдесетосамхиљадапетстотинапедесетпет) 

динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор, 

број 840-880668-16 са позивом на број 6/0-02-912/2012-1, што је у складу са 

прописаном висином накнаде из члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 


