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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-

426/2012-1, и поднетој од стране адвоката по пуномоћју Марине Булатовић, из 

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

11.070 Нови Београд,  у име клијента – приватног акционарског друштва System 

Capital Management са матичним бројем 31227326, и регистрованим седиштем на 

адреси 117 Postysheva str., Донецк, 83001, Украјина, дана 9. јула 2012. године, 

доноси следеће 

 

                                           Р Е Ш Е Њ Е 
 

           I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране приватног 

акционарског друштва System Capital Management, матични број 31227326, са 

регистрованим седиштем на адреси 117 Postysheva str., Донецк, 83001, Украјина, 

над   друштвом Lemtrans Ltd, матични број 30600592, са регистрованим седиштем 

на адреси 7 Artema str., Донецк, 83086, Украјина, и његовим зависним друштвима, 

до чега долази на основу преузимања од стране друштва System Capital 

Management  у својству купца, најмање 50% + једне акције у капиталу друштва 

Lemtrans Ltd, као део предвиђеног повећања капитала тог друштва.  

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року од стране подносиоца пријаве 

извршена уплата износа од 25.000,00  (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, што 

представља одговарајућу висину 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.  

                                                     
 

 

 

 

 
 Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

           Број: 6/0-02-426/2012-9 

      Датум: 9. јул 2012. године 

                      Београд 


