Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-156/2012-4
Датум: 20. март 2012. године
Београд
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 47/2011), одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/002-156/2012-1, коју су по приложеном пуномоћју заједнички поднели адвокати из
Београда Беба Милетић, Маја Станковић и Марина Булатовић, сви из адвокатске
канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, ул. Булевар Михајла Пупина бр.6 11.070 Нови
Београд, у име Аустријског друштва RIRE Holding GmbH са регистрованим
седиштем на адреси Lehargasse 11, Беч, Аустрија, председник Комисије за заштиту
конкуренције дана 20. марта 2012. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем контроле од стране друштва RIRE Holding GmbH,
које је основано у Бечу, са регистрованим седиштем на адреси Lehargasse 11, Беч,
Аустрија и идентификационим бројем FN 268453i, преко његових зависних
друштава Bulevard Centar BBC d.o.o. и Park City real estate d.o.o., оба са
регистрованим седиштем на истој адреси Булевар Ослобођења бр. 56а, Нови Сад,
над друштвом Building Business Center d.o.o. из Новог Сада које је регистровано у
Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 20763230,
са регистрованим седиштем на адреси Булевар Цара Лазара бр. 79, Нови Сад и које
је носилац Пројекта Булевар Центар и власник овог пословно-стамбеног
комплекса, који је изграђен у Новом Саду на углу улица Булевар ослобођења и
Новосадског сајма, као и одређеном непокретном имовином коју чини део
пословно-стамбеног комплекса изграђеног у Новом Саду под пројектним називом
„Park City“, који је лоциран на углу улица Народног Фронта и Шекспирова и који је
тренутно у власништву друштва Vondel Capital d.o.o. са регистровани седиштем у
Новом Саду.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносиоца пријаве у прописаном року и у целости
извршио уплату износа од 2.733.480,00
(двамилионаседамстотинатридесет
трихиљадечетиристотинеосамдесет) динара на динарски рачун Комисијe за
заштиту конкуренције број 840-0000000880668-16, отворен код Управе за трезор
Министарства финансија, с позивом на број 6/0-02-156/2012-1, што представља
одговарајућу динарску противвредност накнаде за издавање решења о одобрењу
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концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини
накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.
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