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     Р е п у б л и к а   С р б и ј а     

  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

           КОНКУРЕНЦИЈЕ 
       Број: 6/0-02-902/2012- 4 

   Датум: 20. децембар 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) и 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. 

1/0-06-896/2012-1 од 30. новембра 2012. године, одлучујући по пријави 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-902/2012-1, од 4. децембра 2012. 

године, коју је у име клијента Друштва за истраживање, производњу, прераду, 

дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу 

природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад, са регистрованим 

седиштем на адреси Народног фронта 12, Нови Сад, по приложеном пуномоћју 

поднела адвокат Маја Станковић из адвокатске канцеларије „Wolf Theiss“, ПЦ 

Ушће, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6 Нови Београд, дана 20. децембра 2012. 

године, доноси следеће 

 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем посредне контроле од стране Друштва за истраживање, 

производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и 

истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови 

Сад, са регистрованим седиштем на адреси Народног фронта 12, Нови Сад 

регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, под матичним 

бројем: 20084693, преко свог зависног друштва – „НИС Петрол“ д.о.о. Бања Лука 

са регистрованим седиштем у улици Младена Стојановића 29, Бања Лука, 

Република Српска, регистрованог у судском регистру Општинског суда у Бања 

Луци под бројем: MBS 57-01-0235-11, над друштвом „OMV BH“ d.o.o., са 

регистрованим седиштем у улици Фра Анђела Звиздовића 1, Сарајево, Босна и 

Херцеговина, регистрованим у судском регистру Општинског суда у Сарајеву под 

бројем: MBS 65-01-0638-11, до које долази на основу уговорног преузимања 

целокупног удела у друштву „OMV BH“ d.o.o. 
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II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве и стицалац контроле у предметној 

концентрацији, у предвиђеном року извршио уплату накнаде за издавање акта 

Комисије о одобрењу спровођења концентрације у скраћеном поступку у износу од 

2.849.450,00 (двамилионаoсамстотиначетрдесетдеветхиљадачетиристотинепедесет) 

динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор, 

број 840-880668-16 са позивом на број 6/0-02-902/2012-1, што је у складу са 

прописаном висином накнаде из члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

 

 


