
                           

       

      

       

   

               

                    
 

 

 

 

 

                                                                                      

                                                                                                                                
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 47/2011), одлучујући по пријави 

концентрације заведеној под бројем 6/0-02-560/2011-1 коју је по приложеном пуномоћју 

поднео адвокат Урош Поповић из Београда, из адвокатске канцеларије Бојовић, Дашић, 

Којовић, ул. Добрачина бр. 38,  у име својих клијената, подносилаца пријаве – друштва 

Optima Grupa д.о.о. са регистрованим седиштем на адреси Краља Алфонса XIII br. 37a  Бања 

Лука, регистрованог у Окружном привредном суду у Бања Луци под матичним бројем 1-

16709-00, и друштва Naftachem д.о.о. из Новог Сада регистрованог у Агенцији за привредне 

регистре Републике Србије, матични број 08791546, са седиштем у ул. Лазе Телечког бр. 9,  

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 докапитализацијом основног капитала друштва Nestro Dunav д.о.о. регистрованог у 

Агенцији за привредне регистре Републике Србије, са седиштем у Београду, Топличин 

Венац 1/2, под матичним бројем 20680075, чији је једини власник и оснивач друштво  

Optima Grupa д.о.о. из Бања Луке, са регистрованим седиштем на адреси Краља Алфонса 

XIII br. 37a, регистровано у Окружном привредном суду у Бања Луци под матичним бројем 

1-16709-00, чиме ће друштво Naftachem д.о.о. из Новог Сада, регистровано у Агенцији за 

привредне регистре Републике Србије, матични број 08791546, са седиштем у ул. Лазе 

Телечког бр. 9,  стећи 49% удела у власништву друштва Nestro Dunav д.о.о. што ће 

резултирати успостављањем заједничке уместо индивидуалне контроле над овим друштвом. 

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво Naftachem д.о.о. у име  подносилаца пријаве и као 

стицалац удела у власништву у предметној концентрацији, у предвиђеном року извршило 

уплату износа од 2.584.597,50 (словима: 

двамилионапетстоосамдесетчетирихиљадепетстодеведесетседам и 50/100) динара  на 

рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор бр. 840-

000000088066816, с позивом на број  6/0-02-560/2011-1, што представља одговарајућу 

   

Република Србија 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-560/2011-5 

Датум: 05. септембар. 2011. година 

Б е о г р а д 



динарску противвредност прописане висине накнаде за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку из члана 2. тачка 6. Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције, израчунате по средњем 

девизном курсу Народне Банке Србије на дан уплате. 

 

 


