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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренцијe („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“ бр. 49/2011), 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. 1/0-06-75/2013-1 од 21. јануара 2013. године, одлучујући по 

пријави концентрације бр. 6/0-02-112/2013-1, коју је поднело Привредно 

друштво „Swan Lake“ д.о.о. из Београда, са регистрованим седиштем на адреси 

ул. Француска бр. 17, преко пуномоћника, Секулић Владимира из Београда, ул. 

Недељка Гвозденовића бр. 22, дана 19. фебруар 2013. године доноси следеће 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем контроле привредног друштва „Swan Lake“ 

д.о.о. из Београда, са регистрованим седиштем на адреси ул. Француска бр. 17, 

које је регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под 

матичним бројем 20667761, над Акционарским друштвом „Нива“ из Новог 

Сада, са регистрованим седиштем на адреси ул. Привредникова бр. 2, Нови Сад, 

које је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 

08113521, до чега долази на основу преузимања већинског пакета акција 

друштва „Нива“ а.д. на Београдској берзи дана 28. јануара 2013. године. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво „Swan Lake“ д.о.о., као подносилац 

пријаве предметне концентрације, истовремено са подношењем пријаве 

извршило уплату износа од 329.639,70 (тристотинедвадесетдеветхиљада 

шестстотинатридесетдевет и 70/100) динара, а дана 18. фебруара и разлику од 
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4550,10 (четирихиљадепетстотинапедесет и 10/100) динара на рачун Комисије 

за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор, бр. 840-0000000880668-

16, са позивом на број 6/0-02-112/2013-1, што чини износ од 334.189,80 (три 

стотинетридесетчетирихиљадестоосамдесетдевет и 80/100) динара, што је 

одговарајућа динарска противвредност накнаде чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника 

о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

 


