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 Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 Број: 6/0-02-857/2011 

Веза:6/0-02-1/2012-1 

       Датум: 5. јануар 2012. године 

                   Б е о г р а д 

 

На основу чл. 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 

бр. 51/09) и чл. 2. тач. 6) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије 

за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 49/11), одлучујући по пријави 

концентрације поднетој преко пуномоћника, адвоката Јелене С. Газивода и Николе Б. 

Ђорђевића из ОАД „Јанковић, Поповић & Митић“ из Београда, ул. Чарли Чаплина бр. 37., а 

у име Јавног предузећа СРБИЈАГАС, са регистрованим седиштем у Новом Саду на адреси 

Народног фронта бр. 12, уписаног у регистар привредних субјеката при Агенцији за 

привредне регистре Републике Србије под бројем БД 92121, са матичним бројем 20084600,  

Отвореног акционарског друштва ГАЗПРОМ са регистрованим седиштем у 117997 Москви, 

16 Наметника Улица, Руска Федерација, регистрованог у Јединственом Државном Регистру 

Правних лица, под регистрационим бројем 1027700070518 и привредног друштва South 

Stream Serbia AG са регистрованим седиштем у Baarerstrasse 43, 6300 Zug Швајцарска, 

регистрованог у Регистру кантона Zug, под регистрационим бројем CH-170.3.033.963-6, 

председник Комисије дана 5. јануара 2012. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје заједничким улагањем Јавног предузећа СРБИЈАГАС, са регистрованим седиштем у 

Новом Саду на адреси Народног фронта бр. 12, Отвореног акционарског друштва 

ГАЗПРОМ са регистрованим седиштем у 117997 Москви, 16 Наметника Улица, Руска 

Федерација и привредног друштва South Stream Serbia AG са регистрованим седиштем у 

Baarerstrasse 43, 6300 Zug Швајцарска, у циљу стварања новог учесника на тржишту које ће 

пословати под називом South Stream d.o.o. са регистрованим седиштем у Новом Саду на 

адреси Народног фронта бр. 12.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве у целости извршили уплату износа од 

25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције 

отворен код Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-02-857/2011, што представља 

одговарајућу висину 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. 

 

 

 

 

 

 


