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 Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 Број: 6/0-02-500/2012-9 

       Датум: 4. октобар 2012. године 

                    Б е о г р а д 

 

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 заштити конкуренције („Службени гласник 

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

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

конкуренције по овлашћењу председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 

1/0-06-707/2012-1 од 2. октобра 2012. године, одлучујући по пријави концентрације 

заведеној под бројем 6/0-02-500/2012-1, коју je у име клијента друштва Adria Media 

Limited са седиштем на адреси 1 Poseidonos street, LEDRA BUSINESS CENTAR, 

P.C 2406, Egkomi, Nicosia, по приложеном пуномоћју поднео Жарко Боровчанин, 

адвокат из Новог Београда ул. Владимира Поповића бр. 6, дана 4. октобра 2012. 

године, доноси следеће 

         

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем контроле друштва Adria Media Limited са седиштем 

на адреси 1 Poseidonos street, LEDRA BUSINESS CENTAR, P.C 2406, Egkomi, 

Nicosia, Република Кипар, које је регистровано под матичним бројем HЕ 306232, 

над друштвом ТВ КАНАЛ УЛТРА д.о.о., основаном у складу са законима 

Републике Србије, регистрованом у Агенцији за привредне регистре под матичним 

бројем 20287438, са седиштем у Београду на адреси Браће Јерковић 117в, до чега 

долази преузимањем 25% удела у овом друштву, од друштва Luxor Co из Београда, 

које је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 

20287438, након чега ће Adria Media Limited преко повезаних друштава имати 

контролу на 75% удела у друштву ТВ КАНАЛ УЛТРА д.о.о.  

 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у целости извршио уплату у 

противвредности износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни и 

динарски рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке 

Србије, с позивом на број 6/0-02-500/2012-1, што представља одговарајућу висину 
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накнаде за издавање решења о одобравању концентрације у скраћеном поступку из 

чл. 2. ст. 1. тач. 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције.  

 

 


