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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 47/2011), 

одлучујући по Пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-928/2012-1, 

коју је поднео господин Томислав Живановић, директор друштва „PHOENIX 

Pharma“ д.о.о. из Београда, са регистрованим седиштем на адреси ул. Боре 

Станковића бр. 2, П. Фах 21, 11250 Београд 92, Република Србија, матични 

броје друштва 07517807, дана 25. децембра 2012. године, доноси следеће: 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране друштва 

„PHOENIX Pharma“ д.o.o. са регистрованим седиштем на адреси ул. Боре 

Станковића бр. 2, П. Фах 21, 11250 Београд 92, Република Србија, матични број 

друштва 07517807, над покретном и непокретном имовином Друштвеног 

предузећа за промет текстила, намештаја и обуће на велико и мало 

„Текстилпромет“ д.п. у стечају, са регистрованим седиштем на адреси ул. 

Моравска бр. 73, Лесковац, Република Србија, матични број друштва 07362331, 

до чега долази на основу учествовања друштва „PHOENIX Pharma“ д.о.о. у 

поступку јавног надметања ради продаје непокретне и покретне имовине 

друштва „Текстилпромет“ д.п. у стечају, у којем поступку је друштво„PHOENIX 

Pharma“ д.о.о. изабрано за најповољнијег понуђача за куповину предметне 

имовине. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у 

предвиђеном року извршио уплату износа од 2.834.680,00 

(двамилионаосамстотина тридесетчетирихиљадешестстотинаосамдесет и 

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

0000000880668-16, отворен код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије, што представља одговарајућу динарску противвредност 

прописане 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. 
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