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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренцијe („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“ бр. 49/2011), 

члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције(„Службени гласник РС“ 

број 49/2010), члан Савета Kомисије за заштиту конкуренције по овлашћењу 

председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-332/2013 од 30. априла 2013. 

године, одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-267/2013 коју је у име клијента 

друштва „RAG-Stiftung“, са регистрованим седиштем на адреси Rüttenscheider Straβe 1-

3, 45128 Esen, Немачка по приложеном пуномоћју поднела Бојана Миљановић, адвокат 

из Београдa, доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле „RAG-Stiftung“, приватно-правне 

фондације основане по праву Савезне Републике Немачке, регистроване при 

привредном регистру Општинског суда у Есену, Немачка, матични број HRA 9004, са 

регистрованим седиштем на адреси Rüttenscheider Straße 1-3, 45128 Есен, Савезна 

Република Немачка над „Evonik Industries“ AG, акционарским друштвом основаним по 

праву Савезне Републике Немачке, регистрованим при привредном регистру 

Општинског суда у Есену, Немачка, матични број HRB 19474, са регистрованим 

седиштем на адреси Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Есен, Савезна Република Немачка.   

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве благовремено и у целости извршио 

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

Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, и позивом на 

број 6/0-02-267/2013, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења 

о одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тач. 6) Тарифника о 

висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 
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