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

гласник РС“, број 51/09), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада 

за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени 

гласник РС“ број 47/2011), и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 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 заведеној под бројем 6/0-02-130/2013-1, коју су 

заједнички поднели друштво „O Zone“ а.д. из Београда, са регистрованим 

седиштем на адреси ул. Маршала Бирјузова бр. 3-5, преко директора друштва 

Дмитра Омељченка и друштво „Asporta Limited“ са Кипра, са регистрованим 

седиштем на адреси Digen Akrita 54, 1061 Никозија, Кипар, преко директора 

друштва Горана Новаковића, дана 25. фебруарa 2013. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем заједничке контроле од стране привредног  

друштва „O Zone“ а.д., акционарског друштва за хотелијерство и туризам, које 

је основано и постојеће у складу са правом Републике Србије, са регистрованим 

седиштем на адреси ул. Маршала Бирјузова бр. 3-5, Београд, регистрованог у 

Регистру привредних друштава при Агенцији за привредне регистре Републике 

Србије под матичним бројем 20094630 и привредног друштва „Asporta Limited“ 

са Кипра, које је регистровано и постојеће у складу са правом Републике Кипар, 

са регистрованим седиштем на адреси Digen Akrita 54, 1061 Никозија, Кипар, 

које је регистровано при Министарству трговине, индустрије и туризма под 

регистарским/матичним бројем НЕ 315587, над привредним друштвом 

„Energowind“ д.о.о. Вршац, са регистрованим седиштем на адреси ул. Булевар 

ослобођења бр. 3, Вршац, Република Србија, које је регистровано у Регистру 

привредних друштава при Агенцији за привредне регистре Републике Србије 

под матичним бројем 20107901, у коме ће свако од друштава стицаоца 
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заједничке контроле поседовати једнаке уделе, тако да ће друштво „O Zone“ а.д. 

поседовати 50% удела у друштву „Energowind“ д.о.о. Вршац као циљном 

друштву, док ће 50% удела у овом друштву поседовати друштво „Asporta 

Limited“. 

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у 

предвиђеном року извршио уплату износа од 2.781.292,50 (двамилионаседам 

стотинаосамдесетједнухиљадудвестотинедеведесетдва и 50/100) динара на 

динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције број 840-0000000880668-16, 

отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, што 

представља одговарајућу динарску противвредност прописане висине накнаде 

за издавање решења о одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. 

став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције. 

 


