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Председник Комисије за заштиту конкуренције 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 49/2011), одлучујући по 

пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-618/2012-1, коју је у име 

клијената – друштва Elianta Trading Ltd., са регистрованим седиштем на адреси 

Arch. Makariou III, 155, Proteas House, 5 floor, P.C. 3026, Лимасол, Кипар,  

регистарски број НЕ 227386  и друштва Yernamio Consulting Ltd. са регистрованим 

седиштем на адреси Arch. Makariou III, 155, Proteas House, 5 floor, P.C. 3026, 

Лимасол, Кипар,  регистарски број  НЕ 250950, по достављеним појединачним 

пуномоћјима, поднела госпођа Беба Милетић, адвокат из Београда, ул. Облаковска 

бр. 28, дана 20. септембра 2012. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту, која настаје стицањем искључиве појединачне контроле од стране 

друштва са ограниченом одговорношћу Elianta Trading Ltd., са регистрованим 

седиштем на адреси Arch. Makariou III, 155, Proteas House, 5 floor, P.C. 3026, 

Лимасол, Кипар,  регистарски број  НЕ 227386, над групом украјинских друштава и 

то: Мерус д.о.о.- регистарски број 37701636, Абрио д.о.о.- регистарски број 

37700920, Акус д.о.о.- регистарски број 37700936, Клиос д.о.о.- регистарски број 

37700852, Модус Капитал д.о.о.- регистарски број 37700907, Ридос д.о.о.- 

регистарски број 37700847, Сантос Капитал д.о.о.- регистарски број 37700941,  

Валидус д.о.о.- регистарски број 37193307, сва са седиштем на истој регистрованој 

адреси Muzeyny Provulok, кућа 10, 01001 Кијев, Украјина и сва у власништву и под 

контролом истог друштва, као и појединачне контроле од стране друштва са 

ограниченом одговорношћу Yernamio Consulting Ltd. са регистрованим седиштем 

на адреси Arch. Makariou III, 155, Proteas House, 5 floor, P.C. 3026, Лимасол, Кипар,  

регистарски број  НЕ 250950, над Јавним акционарским друштвом Bank Forum са 

регистрованим седиштем на адреси Bulevar Verkhovnoii Rady, кућа 7, 02100 Кијев, 

Украјина, регистарски број  21574573, које је у власништву исте групе друштава 
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којој припада и досадашњи власник свих украјинских друштава која ће бити 

преузета од стране друштва Elianta Trading Ltd.  

 

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, с позивом 

на број 6/0-02-618/2012-1, 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. 

 


