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

гласник РС“, бр. 51/09) и члана 2. тачка 6) Тарифника о висини накнада за послове 

из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 

49/11), одлучујући по пријави концентрације поднетој преко пуномоћника, 

адвоката Бојана Вучковића из ортачког адвокатског друштва „Karanović & Nikolić“ 

из Београда, ул. Ресавска бр. 23, а у име привредног друштва Bayer CropScience 

AG, регистарски број HRB 46985 са седиштем у Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 

Мајнхајм на Рајни, Немачка, председник Комисије дана 7. септембра 2011. године, 

доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација која настаје 

стицањем контроле од стране привредног друштва Bayer CropScience AG, 

регистрованог у Привредном Регистру Основног суда у Дизелдорфу (Amtsgericht), 

регистарски бр. HRB 46985, са седиштем у Alfred-Nobel-Str. 50, 40789 Мајнхајм на 

Рајни, Немачка, над друштвом Raps GbR, са седиштем у Streichmühler Straße 8a, 

24977 Грундоф, Немачка, друштвом P.H.Petersen Saatzucht Lundsgaard GmbH & Co. 

KG, регистрованог при Основном суду у Фленсбургу, регистарски бр. HRA 

4335FL, са седиштем у Streichmühler Straße 8a, 24977 Грундоф, Немачка и 

друштвом Canola Breeders International Ltd., регистрован при Company Book, 

Лондон, регистарски бр. 65076540, са седиштем у Bradley Road, Cowlinge, 

Newmarket, Suffolk CB8 9HU, Уједињено Краљевство, путем преузимања 

власништва у наведеним циљним друштвима од досадашњих носилаца тог 

власништва.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у целости извршио уплату 

износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-02-

618/2011, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о 

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

висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

 


