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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 47/2011), одлучујући по 

пријави концентрације заведеној под бројем  6/0-02-536/2012-1, коју је у име 

клијента – друштва Europapier International AG са седиштем на адреси Gaardner 

Strasse 80, 2371 Hinterbruhl, Република Аустрија, по приложеном пуномоћју 

поднела госпођа Срђана Петронијевић, адвокат из Београда ул. Француска бр. 27,  

дана 10. августа 2012. године, доноси следеће 

 

 

                                                               РЕШЕЊЕ 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва 

Europapier International AG са седиштем на адреси Gaardner Strasse 80, 2371 

Hinterbruhl, Република Аустрија, регистрованог под матичним бројем FN 332815 i,  

над друштвом Дунав папир д.о.о. са регистрованим седиштем  на адреси 

Батајнички пут 6Ф, Земун – Београд, Република Србија, регистрованим у Агенцији 

за привредне регистре под матичним бројем 20131322, до чега долази на тај начин 

што друштво Europapier International AG на основу закљученог Међународног 

уговора о продаји акција, преузима све акције  у групи друштава која су под 

контролом исте матичне компаније - аустралијског друштва PaperlinX Limited, а 

чија се зависна друштва која су предмет преузимања налазе у Хрватској, 

Мађарској, Србији, Словачкој и Словенији. 

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном 

року извршио уплату износа од 2.937.847,50 (двамилионадеветстотина  

тридесетседамхиљадаосамстотиначетрдесетседам и 50/100) динара на рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције број 840-0000000880668-16, отворен код Управе 

за трезор Министарства финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-

536/2012-1, што представља одговарајућу динарску противвредност прописане 

висине 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. 
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