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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 заведеној под бројем  6/0-02-

397/2011-1, коју су заједнички поднели друштво AGRANA Beteiligungs- 

Aktiengesellschaft са регистрованим седиштем на адреси Donau-City-Straβe 9, A1220 

Беч, Аустрија и друштво RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft, са 

регистрованим седиштем на адреси Wienerbergstraβe 3  A-1100 Беч, Аустрија, преко 

адвоката по приложеном пуномоћју госпође Срђане Петронијевић, из Београда ул. 

Француска бр. 27,  председник Комисије за заштиту конкуренције дана 23. августа 

2011. године, доноси следеће 

 

 

                                                               РЕШЕЊЕ 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје оснивањем новог заједничког холдинг друштва YBBSTALER 

AGRANA JUICE, чији су оснивачи друштво AGRANA Beteiligungs- 

Aktiengesellschaft, са регистрованим седиштем на адреси Donau-City-Straβe 9, 

A1220 Беч, Аустрија које је регистровано под бројем FN 99489 h и које ће као улог 

у новоформирано друштво унети једно од друштава из групе AGRANA - AGRANA 

JUICE  HOLDING GmbH и друштво RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft, 

са регистрованим седиштем на адреси Wienerbergstraβe 3  A-1100 Беч, Аустрија, 

које је регистровано под бројем FN 159839 h и које ће као свој улог у 

новоформирано друштво унети једно од друштава из RWA групе – YBBSTALER 

FRUIT AUSTRIA GmbH, чиме ће оснивачи заједнички контролисати 

новоформирано друштво YBBSTALER AGRANA JUICE, у коме ће њихови 

власнички удели између AGRANЕ и RWA бити опредељени у пропорцији 50,01% : 

49,99% и чиме би се структура контроле у друштвима  YBBSTALER и AGRANA 

JUICE променила после концентрације, пошто би AGRANA и RWA  заједнички 

контролисали друштва AGRANA JUICE и YBBSTALER  преко новооснованог 

друштва YBBSTALER AGRANA JUICE. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве концентрације, у предвиђеном 

року извршили уплату износа од 2.000.000,00 (двамилиона) динара на рачун 
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трезор Министарства финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-

397/2011-1, што представља прописану висину накнаде за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. члана 2. тачка 8. Тарифника о 

висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

                                                   


