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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 6/0-02-589/2012-1, коју је по приложеном пуномоћју 

поднео господин Бојан Вучковић адвокат из Београда, из адвокатске канцеларије 

Карановић/Николић, ул. Ресавска бр. 23, 11.000 Београд, у име друштва са ограниченом 

одговорношћу Yara Nederland B.V. са регистрованим седиштем на адреси Industrieweg 10, 

4540 AA Sluiskil, Краљевина Холандија, које је регистровано у Привредном регистру 

града Zuidwest-a, са регистрационим бројем 21015964, дана 21. августа 2012. године, 

доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем искључиве контроле од стране друштва са ограниченом одговорношћу 

Yara Nederland B.V. са регистрованим седиштем на адреси Industrieweg 10, 4540 AA 

Sluiskil, Краљевина Холандија, које је регистровано у Привредном регистру града 

Zuidwest-a, са регистрационим бројем, 21015964, над привредним друштвом Nu3 B.V., са 

регистрованим седиштем на адреси Zevenmanshaven Oost 67, 3133, Vlaardingen, 

Краљевина Холандија, регистрoваним у Привредном регистру града Rotterdam-a под 

регистарским бројем  22049559, до чега долази на основу закљученог Уговора о 

купопродаји акција, чијом реализацијом друштво Yara Nederland B.V. успоставља 

појединачну контролу над привредним друштвом Nu3 B.V.,  у коме ће имати 100% удела, 

а које је до тада било заједнички контролисано од стране друштва Yara Nederland B.V. 

(50%) и друштва Nu3 N.V. (50%) чији је половични власнички удео од 50% који поседује у 

друштву Nu3 B.V као циљном друштву, предмет преузимања од стране друштва Yara 

Nederland B.V.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном року 

извршио уплату износа од 25.000,00  (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисије 

 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
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за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, што представља 

одговарајућу висину накнаде за издавање решења о одобравању концентрације у 

скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за конкуренције. 

 


