Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-256/2012-3
Датум: 17. април 2012. године
Б е о г р а д

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о
заштити конкуренције („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“ број 47/2011), одлучујући по пријави
концентрације заведеној под бројем 6/0-02-256/2012-1, коју је у име подносиоца пријаве –
друштва Elixir Group d.o.o., са регистрованим седиштем на адреси Агроиндустријска зона
бб, Шабац, Република Србија, поднео законски заступник друштва, заменик директора гдин Небојша Мићић, дана 17. априла 2012. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног друштва за производњу,
промет и услуге Elixir Group d.o.o. са регистрованим седиштем на адреси ул.
Агроиндустријска зона бб, Шабац, Република Србија, које је регистровано у Агенцији за
привредне регистре под матичним бројем 07627645, над предузећем за производњу
минералних ђубрива Victoria – Зорка минерална ђубрива д.о.о. са седиштем на адреси
Хајдук Вељкова бр. 1, Шабац, Република Србија, које је регистровано у Агенцији за
привредне регистре под матичним бројем 20564849, тако што ће друштво Elixir Group
d.o.o. на основу Уговора о уступању купити целокупну имовину друштва Victoria – Зорка
минерална ђубрива д.о.о., чиме ће постати њен искључиви власник и контролор.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у прописаном року
извршио
уплату
износа
од
2.781.292,50
(двамилионаседамстотинаосамдесет
једнахиљададвестотинедеведесетдва и 50/100) динара на рачун Комисијe за заштиту
конкуренције отворен код Управе за трезор број 840-0000000880668-16, с позивом на број
6/0-02-256/2012-1, што представља динарску противвредност одговарајуће висине накнаде
за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1.
тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције, израчунату по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

