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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренцијe („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“ бр. 49/2011), члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту 

конкуренције(«Службени гласник РС» број 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 6/0-02-979/2012-1, коју су по 

приложеном пуномоћју поднели адвокати из Београда  Маја Станковић и 

Марина Булатовић из адвокатске канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, ул. 

Булевар Михајла Пупина бр. 6 11.070 Нови Београд,  у име клијената - друштва 

„System Capital Management Limited“ са регистрованим седиштем на адреси   3 

Thеmistokli Dervi Street, Julia House,  Р.О.1066, Никозија, Кипар, и друштва 

„Аlester Holdings Limited“ са регистрованим седиштем на адреси 77, Lemesou, 

Elia House, P.C. 2121, Никозија, Кипар дана 1. фебруара 2013. године, доноси 

следеће 

 

 

                                                              РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем заједничке контроле  од стране друштва „System 

Capital Management Limited“, које је основано и регистровано у складу са 

законима Кипра, под матичним бројем 137516, са седиштем на адреси 3 

Thеmistokli Dervi Street, Julia House,  Р.О.1066, Никозија, Кипар, и друштва 

„Аlester Holdings Limited“ које је основано и регистровано у складу са законима 

Кипра, под матичним бројем 282717, са седиштем на адреси 77, Lemesou, Elia 

House, P.C. 2121, Никозија, Кипар, над групом циљних друштава коју чине 

друштво  „S.L. Solutions Lab Limited“ са седиштем на адреси 3 Thеmistokli Dervi 

Street, Julia House,  Р.О.1066, Никозија, Кипар, и матичним бројем 289565, а која 

ће након закључења трансакције контролисати и остала друштва циљне групе и 

то друштво  „Domnaservis“ које је основано и регистровано у складу са 

законима Украјине под матичним бројем 30643589, са седиштем на адреси 3, 
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Cimlyanska Str.,  Криви Рог, Дњипропетровски регион, 50006, Украјина, 

друштво „Concord  Solutions Lab“ GmbH, основано и регистровано у складу са 

законима Аустрије под матичним бројем FN381847s, са седиштем на адреси 

Wipplingerstrasse 34, Top 4 1010 Беч, Аустрија, и украјинско друштво „Concord  

Enginnering“, регистровано под матичним бројем 38200299, са седиштем на 

адреси 82G Kirova Avenue, 49000, Дњипропетровск, Украјина. 

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве предметне концентрације, 

у прописаном року извршили уплату износа од 25.000  (двадесетпетхиљада) 

ЕУР на девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне 

Банке Србије, с позивом на број 6/0-02-979/2012-1, 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.  

 


