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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), одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем  6/0-

02-159/2012-1, коју су по приложеном пуномоћју заједнички поднели адвокати из 

Београда  Беба Милетић, Маја Станковић и Марина Булатовић, сви из адвокатске 

канцеларије Wolf Theiss, ПЦ Ушће, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 6  11.070 Нови 

Београд, у име друштва Varioform PET Verpackung Gesellschaft m.b.H,.које је 

основано у складу са законима Аустрије, под регистарским бројем FN 104017 t, са 

регистрованим седиштем на адреси 3134 Reichersdorf, Industriestraβe 5, Аустрија,  

друштва Boresona Ltd. које је основано у складу са законима Кипра, под 

регистарским бројем HE 84082, са регистрованим седиштем на адреси Prodromou 

Avenue 75, Никозија, Кипар и друштва Енергопројект Индустрија а.д. које је 

основано у складу са законима Србије, под матичним бројем 07073224, са  

регистрованим седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина бр.12  Београд, 

Србија, председник Комисије за заштиту конкуренције дана 06. марта 2012. године, 

доноси следеће 

 

                                                                 РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем заједничке контроле од стране  друштва Varioform 

PET Verpackung Gesellschaft m.b.H,.које је основано у складу са законима Аустрије, 

под регистарским бројем FN 104017 t, са регистрованим седиштем на адреси 3134 

Reichersdorf, Industriestraβe 5, Аустрија, друштва Boresona Ltd. које је основано у 

складу са законима Кипра, под регистарским бројем HE 84082, са регистрованим 

седиштем на адреси Prodromou Avenue 75, Никозија, Кипар и друштва 

Енергопројект Индустрија а.д. које је основано у складу са законима Србије, под 

матичним бројем 07073224, са  регистрованим седиштем на адреси Булевар 

Михајла Пупина бр.12  Београд, Србија, над друштвом  Energo PET d.o.o  Beograd, 

које је основано у складу са законима Србије, под матичним бројем 17165941, са  

регистрованим седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина бр.12  Београд, 

Србија, до које долази на основу Уговора о куповини удела, а чијом реализацијом  

ће власнички удели у друштву Energo PET d.o.o  Beograd  као циљном друштву, 

између удеоничара бити расподељени тако да ће друштво Varioform PET 
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Verpackung Gesellschaft m.b.H као први члан циљног друштва поседовати 50,01% 

удела, друштво Енергопројект Индустрија а.д. као други члан поседоваће 33,33% 

удела, а друштво Boresona Ltd као трећи члан поседоваће 16,66% удела. 

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, у прописаном року извршили 

уплату 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-

02-159/2012-1, 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. 

  

                                                    
                                                    

 


