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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник 

РС“ број 49/2011), и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту конкуренције 

(„Службени гласник РС“ бр. 49/2010), члан Савета Комисије за заштиту 

конкуренције по овлашћењу председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 

1/0-06-617/2012-1 од 30. августа 2012. године, одлучујући по пријави 

концентрације заведеној под бројем 6/0-02-617/2012-1, коју је у име друштва 

Lovitia Investment Ltd., са регистрованим седиштем на адреси Arch. Makariou III, 

155, Proteas House, 5 floor, P.C. 3026, Лимасол, Кипар,  и регистарским бројем  НЕ 

303560, по достављеном пуномоћју поднела госпођа Беба Милетић, адвокат из 

Београда, ул. Облаковска бр. 28, дана 13. септембра 2012. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту, која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва са 

ограниченом одговорношћу Lovitia Investment Ltd., са регистрованим седиштем на 

адреси Arch. Makariou III, 155, Proteas House, 5 floor, P.C. 3026, Лимасол, Кипар, и 

регистарским бројем  НЕ 303560, над друштвом са ограниченом одговорношћу 

Majorone Trading Limited, са седиштем на адреси Arch. Makariou III, 155, Proteas 

House, 5 floor, P.C. 3026, Лимасол, Кипар, које је регистровано под бројем НЕ 

173605, до чега долази стицањeм од стране друштва Lovitia Investment Ltd. додатне 

емисије нових акција друштва Majorone Trading Limited, на који начин друштво 

Lovitia Investment Ltd. постаје већински члан циљног друштва, у коме повећава свој 

удео у његовом укупном капиталу на 60%. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року од стране подносиоца пријаве 

извршена уплата износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом 

на број 6/0-02-617/2012-1, што представља одговарајућу висину 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. 
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