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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), члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по  овлашћењу 

Председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0 – 06-463/2012-1 од 28. јуна 

2012. године, одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем  6/0-02-

439/2012-1, коју је по приложеном пуномоћју поднео господин Бојан Вучковић 

адвокат из Београда, из адвокатске канцеларије Карановић/Николић, ул. Ресавска 

бр. 23, 11.000 Београд, у име акционарског друштва UPM AG, основаног у складу 

са законима Швајцарске Конфедерације, које је регистровано у привредном 

регистру Кантона Цирих, са регистрационим бројем CH-020.3.915.497-6а и 

седиштем на адреси Hohlstrasse 550, 8048 Цирих, Швајцарска, дана 10. јула 2012. 

године, доноси следеће 

 

 

                                                               РЕШЕЊЕ 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране акционарског 

друштва UPM AG, основаног у складу са законима Швајцарске Конфедерације, 

које је регистровано у привредном регистру Кантона Цирих, са регистрационим 

бројем CH-020.3.915.497-6а и седиштем на адреси Hohlstrasse 550, 8048 Цирих, 

Швајцарска, над имовином  привредног друштва Gascogne Laminates Switzerland 

SA, са регистрованим седиштем на адреси Rue des Finettes 110, 1920 Martigny, 

Швајцарска и регистрационим бројем  CH-621.3.001.891-1, до чега долази на 

основу закљученог Уговора о купопродаји имовине, чијом реализацијом  друштво 

UPM AG  преузима предметну имовину од њеног досадашњег власника. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном 

року извршио уплату износа од 25.000,00  (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни 

рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, што 

представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о одобравању 
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концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије за конкуренције. 

 

 

 


