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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), члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу 

Председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-463/2012-1 од 28. јуна 

2012. године, одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-

433/2012-1, коју су у име клијента друштва Metinvest Eurasia, са седиштем на 

адреси 17 Vereyskaya street, office 105, Москва, 121357, Русија, по приложеном 

пуномоћју поднели адвокати Маја Станковић и Марина Булатовић из адвокатске 

канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, ул. Булевар Михајла Пупина бр.6 11.070 Нови 

Београд, дана 10. јула 2012. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем појединачне контроле друштва са ограниченом 

одговорношћу Metinvest Eurasia, које је основано у складу са законима Русије под 

регистарским бројем 1087746192500, са седиштем на адреси 17 Vereyskaya street, 

office 105, Москва, 121357, Русија, над затвореним акционарским друштвом 

Belgorodmetallosnab, које је основано у складу са законима Русије под 

регистарским бројем 1023101640143, са седиштем на адреси 4 Rabochaya Street, 

Белгород, 308017 Русија, до које долази куповином 85,21% капитал учешћа у 

затвореном акционарском друштву Belgorodmetallosnab од стране друштва са 

ограниченом одговорношћу Metinvest Eurasia. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио 

уплату износа од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-02-

433/2012-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о 

одобрењу 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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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
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         Број: 6/0-02-433/2012-6 

        Датум: 10. јул 2012. године 
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