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

гласник РС“, број 51/09) и члана 2. тачка 8. Тарифника о висини накнада за послове 

из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 

58/06), одлучујући по пријави концентрације бр. 6/0-02-496/2011-1, коју је преко 

пуномоћника – адвоката Бебе Милетић из Београда, ул. Облаковска бр. 28, Маје 

Станковић из Београда, ул. Његошева бр. 26 и Марине Булатовић из Београда, ул. 

Булевар Арсенија Чарнојевића бр.186, поднело привредно друштво DTEK Holdings 

B.V., основано у складу са законима Краљевине Холандије и регистровано у 

трговинском регистру Коморе за Трговину за Амстердам под регистарским бројем  

34334895, са седиштем на адреси WTC Schiphol Airport, Tower B, 5th Floor, Schiphol 

Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam Schiphol, Холандија, председник Комисије за 

заштиту конкуренције дана 8. јула 2011. године, доноси следеће 

 

 

                                                             РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем  појединачне контроле од стране привредног  

друштва DTEK Holdings B.V., које је основано у складу са законима Краљевине 

Холандије и регистровано у трговинском регистру Коморе за Трговину за 

Амстердам под регистарским бројем  34334895, са седиштем на адреси WTC 

Schiphol Airport, Tower B, 5th Floor, Schiphol Boulevard 231, 1118 BH Amsterdam 

Schiphol, Холандија, над друштвом са ограниченом одговорношћу TAURUNUM 

Holdings B.V. које је основано у складу са законима Краљевине Холандије, са 

седиштем на адреси WTC Schiphol Airport, Tower B, 5th Floor, Schiphol Boulevard 

231, 1118 BH Amsterdam Schiphol, Холандија, регистровано у Комерцијалном 

регистру Привредне коморе за Амстердам под  бројем 34284942,  до које долази на 

основу преузимања 100% удела у друштву TAURUNUM Holdings B.V. од његовог 

досадашњег јединог власника и контролора – холандског друштва са ограниченом 

одговорношћу Dexim B.V. из Амстердама. 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво DTEK Holdings B.V., из Холандије као 

подносилац пријаве и стицалац контроле у предметној концентрацији, у 

прописаном року извршило уплату износа од 19.852,24 

(деветнаестхиљадаосамстотинапедесетдваи24/100) ЕУР на девизни рачун Комисијe 

за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-

02-496/2011-1, што представља одговарајућу девизну противвредност накнаде из 
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чл. 2. тач. 8) Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције, прерачунату по средњем курсу Народне банке Србије на 

дан уплате. 

 

 

      

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


