Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-627/2011-2
Датум: 05. септембар 2011. године
Београд

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник
РС“, број 51/09) и члана 2. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из
надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/2011),
одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-627/2011-1, коју је по
приложеном пуномоћју поднела госпођа Маја В. Степановић, адвокат из Београда ул.
Љуба Вучковића бр. 24, у име друштва Фабрика за прераду воћа и поврћа NECTAR d.o.o.
из Бачке Паланке, ул. Новосадски пут бр. 21, које је регистровано у Агенцији за
привредне регистре Републике Србије под регистарским бројем 76995 и матичним бројем
08666032,
председник Комисије за заштиту конкуренције дана 05. септембра 2011.
године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва - Фабрика за прераду воћа и
поврћа NECTAR d. o. o. из Бачке Паланке, ул. Новосадски пут бр. 21, које је регистровано
у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под регистарским бројем 76995 и
матичним бројем 08666032, над друштвом FRUCTAL живилска индустрија д. д., са
регистрованим седиштем на адреси Ајдовшчина, Товарнишка цеста бр. 7, Република
Словенија које је регистровано и уписано у Судски и пословни регистар Словеније под
бројем 5048664000 до чега долази путем директног преузимања 93,7% акција друштва
FRUCTAL на основу Уговора о купопродаји акција закљученог између друштва
ПИВОВАРНА УНИОН д. д. из Љубљане као продавца и друштва NECTAR d. o. o. као
купца.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном року
извршио
уплату
износа
од
2.604.627,50
(двамилионашестстотиначетирихиљадешестстотинадвадесетседам и 50/100) динара на
рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор број 840000000088066816, с позивом на број 6/0-02-627/2011-1, што представља одговарајућу
динарску противвредност прописане висине накнаде за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. тачка 6.. Тарифника о висини накнада за

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције, израчунату по средњем
девизном курсу Народне Банке Србије на дан уплате.

