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

гласник РС“ број 51/09) и члана 2. тачка 8. Тарифника о висини накнада за послове 

из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 

58/06), одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-222/2011-1, коју су, преко 

адвоката по пуномоћју Срђане Петронијевић из Београда, ул. Француска  бр. 27 

заједнички поднела два аустријска друштва и то Wietersdorfer Beocin Holding 

GmbH са регистрованим седиштем на адреси Ferdinand-Jergitsch-Straβe 15, 9020 

Клагенфурт, Аустрија и Lafarge Perlmooser Unternehmensakquisitions GmbH, са 

регистрованим седиштем на адреси Gumpendorfer Straβe 19-21, 1060 Беч, Аустрија, 

председник Комисије за заштиту конкуренције дана 28. марта 2011. године, доноси 

следеће 

 

                                                             РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем заједничке контроле друштва Wietersdorfer Beocin 

Holding GmbH са регистрованим седиштем на адреси Ferdinand-Jergitsch-Straβe 15, 

9020 Клагенфурт, Аустрија, матични број FN 225591b и друштва Lafarge Perlmooser 

Unternehmensakquisitions GmbH, са регистрованим седиштем на адреси 

Gumpendorfer Straβe 19-21, 1060 Беч, Аустрија, матични број FN 215530g, над 

друштвом Lafarge BFC Investment GmbH са регистрованим седиштем на адреси 

Gumpendorfer Straβe 19-21, 1060 Беч, Аустрија, матични број FN 158734h, до чега 

долази преузимањем од стране друштва  Wietersdorfer Beocin Holding GmbH  

целокупног фонда акција које је друштво Alas Serbien Beteiligungsverwaltung 

GmbH, као претходни акционар друштва Lafarge BFC Investment GmbH, 

поседовало у том друштву.  

 

          II УТВРЂУЈЕ СЕ да су друштва Wietersdorfer Beocin Holding GmbH и  

Lafarge Perlmooser Unternehmensakquisitions GmbH, као заједнички подносиоци 

пријаве и стицаоци контроле у предметној концентрацији, након подношења 

пријаве у прописаном року извршили уплату износа од 2.000.000,00 (двамилиона) 

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

бр. 840-0000000880668-16, с позивом на број 6/0-02-222/2011-1, што представља 

одговарајућу висину накнаде из  чл. 2.  тач. 8) Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 
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