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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада 

за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени 

гласник РС“ број 47/2011), и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2010), члан Савета Комисије за 

заштиту конкуренције по овлашћењу председника Комисије за заштиту 

конкуренције бр. 1/0-06-332/2013-1 од 30. априла 2013. године, одлучујући по 

Пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-330/2013-1, коју је на основу 

достављених посебних пуномоћја за свако од друштава на страни подносиоца 

пријаве и то друштва „Sberbank of Russia“, са седиштем на адреси 19 Vavilova 

St. 117997 Москва, Русија, регистрованог у Књизи Државне Регистрације 

Кредитних Организација 1481 под регистарским бројем (ОГРН) 1027700132195, 

и друштва „Yandex N.V.“, са седиштем на адреси Laan Copes van Cattenburch 52, 

Хаг 2585 ГБ, Холандија, које је регистровано у трговинском регистру 

Привредне коморе Хага, под регистарским бројем 27265167, поднео адвокат 

Бојан Вучковић, ул. Ресавска бр. 23, Београд, дана 16. маја 2013. године, доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје на основу промене типа контроле над друштвом „PS 

Yandex Money LLC“, са регистрованим седиштем на адреси Lva Tolstogo 16, 

119021 Москва, Руска Федерација, регистарски број друштва 1077746365113, 

при чему се претходна појединачна контрола над овим друштвом коју је вршило 

друштво „Yandex N.V.“, са седиштем на адреси Laan Copes van Cattenburch 52, 

Хаг 2585 ГБ, Холандија, и регистарским бројем 27265167 претвара у заједничку 

контролу коју ће над циљним друштвом убудуће поред претходног искључивог 

власника и контролора, након спровођења концентрације, а на основу 

делимичног преузимања удела у друштву „PS Yandex Money LLC“, вршити и 

друштво „Sberbank of Russia“, са седиштем на адреси 19 Vavilova St. 117997 

Москва, Русија, регистровано у Књизи Државне Регистрације Кредитних 

Организација 1481 под регистарским бројем (ОГРН) 1027700132195. 

  
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року од стране 

подносиоца пријаве извршена уплата износа од 2.763.565,00 

(двамилионаседамстотина 

шездесетрихиљадепетстотинашездесетпет и 00/100) динара на 

рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе 

за трезор Министарства финансија и привреде Републике 
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Србије, с позивом на број 6/0-02-330/2013-1, што 

представља одговарајућу динарску противвредност прописане 

висине 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. 

 


