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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 друштва Molson Coors Holdco-2 Inc. које је основано у складу са законима 

Сједињених Америчких Држава, и регистровано под бројем 5132539, са седиштем на 

адреси 17. улица бр. 1225, апартман бр. 3200, Денвер, Колорадо, Сједињене Америчке 

Државе, поднетој 18. априла 2012. године преко пуномоћника, адвоката Жељка Гвоића из 

адвокатске канцеларије „Милошевић“, из Београда, ул. Проте Матеје бр. 24, дана 31. маја 

2012. године, донела је следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне контроле од стране холдинг компаније Molson Coors Holdco-

2 Inc. са регистрованим седиштем на адреси 17. улица бр. 1225, апартман бр. 3200, Денвер, 

Колорадо, Сједињене Америчке Државе, које је регистровано под бројем 5132539, над 

друштвом Starbev Holdings S.á.R.L, са седиштем на адреси Авенија Монтереј бр. 20, L-

2163 Луксембург, које је регистровано под бројем B 149 453, тако што ће друштво Molson 

Coors Holdco-2 Inc. на основу Уговора о купопродаји целокупног акцијског капитала 

Starbev Holdings S.á.r.l, купити целокупну имовину холдинг компаније Starbev Holdings 

S.á.r.l, чиме ће постати њен искључиви власник. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у прописаном року 

извршио уплату износа 25.000,00 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисије за 

заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-02-

319/2012-1, што представља одговарајући висину накнаде за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.  

 


