
 

Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

             Број: 6/0-02-480/08 

          Датум: 16.01. 2009. године 

Б е о г р а д 

   Савет Комисије за заштиту конкуренције, на 109. седници одржаној 16. јануара 2009. 

године, на основу чл. 27. и чл. 69. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“ бр. 79/05), чл. 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 

33/97 и бр. 31/01), и чл. 2. тач. 8. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 58/06), одлучујући по 

захтеву за издавање одобрења за спровођење концентрације Конзорцијума „Ниш-експрес“ 

Ниш, кога заступа Зоран Јовановић из Ниша, ул. Бранка Крсмановића бр. 25/13, Немања 

Мићановић, Ђоршије Церовић и Предраг Филиповић, сви из Београда, ул. Милентија 

Поповића 7б, доноси следеће 

     РЕШЕЊЕ 

    I ОДОБРАВА СЕ концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле 

од стране Конзорцијума „Ниш-експрес“ Ниш, који чине чланови: Delta Real Estate d.o.o. 

Beograd, са седиштем у Београду, ул. Милентија Поповића 7б, регистрованог у Агенцији 

за привредне регистре под матичним бројем 17569180; Гојко Бокић из Ниша, Паси 

Пољане, власник Радње за израду предмета од пластичних маса Бокић Гојко ПР Ниш, са 

седиштем у Нишу, Паси Пољана-Палилула, регистрованој у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 2109951710317; као и 534 физичка лица наведена у члану 4. 

Измена и допуна  Уговора о конзорцијуму „Ниш-експрес“, овереним пред Општинским 

судом у Нишу Ов.бр. 11761/08, над привредним друштвом Акционарским друштвом за 

саобраћајну делатност Ниш-експрес са седиштем у Нишу, ул. Благоја Паровића бр.1., 

регистрованим у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 07133731, 

куповином 70% друштвеног капитала што чини 82,08% укупног капитала друштва, и то 

тако што члан Конзорцијума Delta Real Estate d.o.o. Beograd стиче 0.632455177%, члан 

Гојко Бокић власник Радње за израду предмета од пластичних маса Бокић Гојко ПР Ниш 

стиче 1.946015931%, а физичка лица чланови Конзорцијума стичу заједно 51% капитала у 

складу са чланом 4. Измена и допуна  Уговора о конзорцијуму „Ниш-експрес“, овереним 

пред Општинским судому Нишу Ов.бр. 11761/08, с тим што су проценти опредељени у 

односу на 70% друштвеног капитала. 

 


