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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

             Број: 6/0-02-268/2012-4 

          Датум: 26. 04. 2012. године 

                      Београд 

                                
 

           Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. 

Закона о заштити конкуренцијe („Службени гласник РС“ број 51/09) и члана 2. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2011), одлучујући по пријави 

концентрације бр. 6/0-02-268/2012-1 коју су преко пуномоћника – адвоката Бојана 

Вучковића из адвокатске канцеларије Карановић/Николић из Београда, ул.Ресавска 

бр.23 заједнички поднела друштва Reventon B.V., са регистрованим седиштем на 

адреси Dorpsstraat 1A, NL-1454 AK Watergang, и Accor Holding B.V. са регистрованим 

седиштем на адреси Maarsmanteeg 4-C, NL-2311 оба из Краљевине Холандије, дана 26. 

априла 2012. године, доноси следеће 

 

                                                             Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем заједничке контроле друштва Reventon B.V. са регистрованим 

седиштем на адреси Dorpsstraat 1A, NL-1454 AK Watergang, и матичним бројем 

822427448 и Accor Holding B.V. са регистрованим седиштем на адреси Maarsmanteeg 4-

C, NL-2311 и матичним бројем 822427989 оба из Краљевине Холандије, над 

акционарским друштвом Еzpada AG  са регистрованим седиштем на адреси 

Baareestrasse 135, 6300 Zug, Швајцарска, до које долази заједничком куповином у 

односу 50:50 удела у циљном друштву од стране подносилаца пријаве концентрације, 

чиме друштва Reventon B.V и Accor Holding B.V постају једини власници и заједнички 

контролори  друштва Еzpada AG . 

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве благовремено и у целости 

извршили уплату износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни 

рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, и позивом 

на број 6/0-02-268/2012-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање 

решења о одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тач. 6) 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 

 


