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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 бр. 6/0-02-87/2012-1, коју 

су преко пуномоћника – адвоката Александре Стојић, из адвокатске канцеларије 

Дражић, Беатовић & Стојић, ул. Краља Милана бр. 29, Београд, заједнички поднели 

Акционарско друштво ФАБРИКА ХАРТИЈЕ за производњу бездрвних и 

амбалажних папира Београд, ул. Прилазни пут Ада Хуји бр. 9, Београд, Привредно 

друштво за производњу картонске амбалаже АВАЛА АДА д.о.о  Београд, ул. 

Прилазни пут Ада Хуји бр. 9 Београд,  Акционарско друштво УМКА Фабрика 

картона Умка, ул. Тринаестог октобра бр. 1, Умка, Акционарско друштво JAFFA 

Фабрика бисквита Црвенка, ул. Маршала Тита бр. 245, Црвенка, Предузеће 

БЕОХЕМИЈА д.о.о. производња, трговина и услуге Београд, ул. Кумодрашка бр. 

290, Београд, Производно трговинско предузеће БРЗАН-ПЛАСТ СИМИЋ РАДЕ И 

ДР. о. д. Брзан, председник Комисије за заштиту конкуренције дана 31. јануара 

2012. године, доноси следеће 

 

                                                             РЕШЕЊЕ 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем заједничке контроле од стране Акционарског 

друштва ФАБРИКА ХАРТИЈЕ за производњу бездрвних и амбалажних папира 

Београд, ул. Прилазни пут Ада Хуји бр. 9, Београд, регистрованог у Агенцији за 

привредне регистре под матичним бројем 07006497, Привредног друштва за 

производњу картонске амбалаже АВАЛА АДА д.о.о  Београд, ул. Прилазни пут 

Ада Хуји бр. 9 Београд,  регистрованог у Агенцији за привредне регистре под 

матичним бројем 07026129, Акционарског друштва УМКА Фабрика картона Умка, 

ул. Тринаестог октобра бр. 1, Умка, регистрованог у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 07007019, Акционарског друштва JAFFA Фабрика 

бисквита Црвенка, ул. Маршала Тита бр. 245, Црвенка, регистрованог у Агенцији 

за привредне регистре под матичним бројем 08004684, Предузећа БЕОХЕМИЈА 

д.о.о. производња, трговина и услуге Београд, ул. Кумодрашка бр. 290, Београд, 

регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 17079590, 

Производно трговинског предузећа БРЗАН-ПЛАСТ СИМИЋ РАДЕ И ДР. о. д. 

Брзан, регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 
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06838847, над Привредним друштвом за управљање амбалажним отпадом  

ЕКОСТАР ПАК д.о.о. са седиштем на адреси  ул. Прилазни пут Ада Хуји бр. 9 

Београд,  регистрованим у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 

20680083, до које долази  преузимањем равноправних појединачних удела од 

16,66% у капиталу циљног друштва, са коликим власничким уделом ће располагати 

свако од друштава које ће учествовати у вршењу будуће заједничке контроле над 

друштвом   ЕКОСТАР ПАК. 

  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је за издавање акта Комисије којим се одобрава 

спровођење концентрације у скраћеном поступку, у прописаном року извршена 

уплата износа од 2.628.955,00 (двамилионашестстотинадвадесетосам 

хиљададеветстотинапедесетпет) динара на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције број 840-880668-16, отворен код Управе за трезор Министарства 

финансија, с позивом на заводни број Комисије 6/0-02-87/2012-1, што представља 

одговарајућу динарску противвредност прописане 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.  

 


