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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. 6/0-02-327/2011-1, коју је преко 

пуномоћника – адвоката Бебе Милетић, Маје Станковић и Марине Булатовић, сви 

на адреси Wolf Theiss – ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина бр. 6, Београд, поднело 

привредно друштво PORTINVEST LIMITED, са Кипра са регистрованим седиштем 

на адреси ул. Julia House 3, Themistokli Dervi street, P.C. 1066 Nikozija, које је 

основано и организовано у складу са законима Кипра и регистровано под матичним 

бројем 274277, председник Комисије за заштиту конкуренције дана 10. маја 2011. 

године, доноси следеће 

 

 

                                                             РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем  појединачне контроле од стране привредног 

друштва PORTINVEST LIMITED, са Кипра са регистрованим седиштем на адреси 

ул. Julia House 3, Themistokli Dervi street, P.C. 1066 Nikozija, које је основано и 

организовано у складу са законима Кипра и регистровано под матичним бројем 

274277, над друштвом са ограниченом одговорношћу MARINE TERMINAL 

„YUZHNY“ из Украјине – 65481 Одеска Област, са регистрованим седиштем на 

адреси место Јужне, Проспект Лењина 19 – Т, које је основано и организовано у 

складу са законима Украјине и регистровано под матичним  бројем  36623091, до 

које долази на основу стицања целокупног капитал учешћа у друштву MARINE 

TERMINAL „YUZHNY“, од стране PORTINVEST LIMITED, путем преузимања 

целокупних удела од досадашњих власника циљног друштва. 
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II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве и стицалац контроле у 

предметној концентрацији, истовремено са подношењем пријаве извршио уплату 

износа од 19.714,73 (деветнаестхиљадаседамстотиначетрнаест и 73/100) ЕУР на 

девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке 

Србије, што представља одговарајућу девизну противвредност накнаде из 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


