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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 6/0-02-577/2011-1 коју је по 

приложеном пуномоћју поднео адвокат Бојан Вучковић из Београда, из адвокатске 

канцеларије Карановић & Николић, ул. Ресавска бр. 23, у име свог клијента 

подносиоца пријаве – друштва Telenor Norge AS са регистрованим седиштем на адреси 

Snaroyveien 30, 1331 Fornebu, Краљевина Норвешка,  регистрованог у привредном 

регистру Bronnoysund Register Centre под регистарским бројем 976967631, председник 

Комисије за заштиту конкуренције дана 20. септембра 2011. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем контроле друштва Telenor Norge A.S. са седиштем на адреси 

Snaroyveien 30, 1331 Fornebu, Краљевина Норвешка,  уписаног у привредном регистру 

Bronnoysund Register Centre под матичним бројем 976967631, над привредним 

друштвима Los Bynett A.S. регистрованом у истом привредном регистру под бројем 

977555086, са седиштем на адреси Kjoita 18, N-4630 Kristiansand, Краљевина 

Норвешка, и Bynett Privat A.S.  са седиштем на адреси Kjoita 18, N-4630 Kristiansand, 

Краљевина Норвешка, матични број 996704068. 

 

  II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве  у предвиђеном року извршио 

уплату износа од 2.539.590,00 

(словима:двамилионапетстотридесетдеветхиљадапетстодеведесет и 00/100) динара  на 

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

000000088066816, с позивом на број  6/0-02-577/2011-1, што представља одговарајућу  

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. 

   

Република Србија 
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