Р е п у б л и к а С р б и ја
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ

Број: 6/0-02-467/2010-15
Датум: 26. новембар 2010.
Београд

Предмет: Заједничко улагање девет учесника на тржишту у циљу стварања новог
учесника - СЕКОПАК, друштво за поступање са амбалажним отпадом д.о.о., Београд

На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС” брoj
51/09) и члана 2. тачка 8. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности
Комисије за заштиту конкуренције („Сл. гласник РС“ бр.58/06), одлучујући по пријави
концентрације, Председник Комисије за заштиту конкуренције дана 26. новембра 2010.
године доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје кроз заједничко улагање девет учесника на тржишту и то: Ball Pakovanja Evropa
Beograd, са седиштем у Земуну, Батајнички друм бр. 21а, Carlsberg Srbija d.o.o., са
седиштем у Челареву, ул. Пролетерска бр. 17, Предузеће за експлоатацију минералне воде
и производњу пића „Књаз Милош“ а.д., са седиштем у Аранђеловцу, ул. Јужна
индрустријска зона бб, A&P Предузеће за производњу освежавајућих пића д.о.о., Београд,
са седиштем у Добановцима, ул. Маршала Тита бр. 204, Coca-Cola Hellenic Bottling
Company – Србија, Индустрија безалкохолних пића а.д., са седиштем у Земуну,
Батајнички друм бр.14-16, Fresh & Co. Фабрика за прераду воћа д.о.о., са седиштем у
Суботици, ул. Ђорђа Натошевића бр. 44, Tetra Pak Production d.o.o., са седиштем у
Београду, ул. Милутина Миланковића бр. 11б, Апатинска пивара д.о.о., са седиштем у
Апатину, ул. Трг ослобођења бр. 5 и Концерн за производњу и промет кондиторских
производа „Бамби-Банат“ а.д., са седиштем у Београду, Булевар Михајла Пупина бр. 115г,
у циљу стварања новог учесника на тржишту - СЕКОПАК, друштво за поступање са
амбалажним отпадом д.о.о., Београд, са седиштем на адреси Страхињића Бана бр. 39,
Београд, које је регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем
20221780, послује на дугорочној основи и поседује функционално-економску независност.
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