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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 заведеној под бројем 6/0-02-523/2012-1, коју је у име клијента – друштва 

Blitz 12-403 AG са седиштем на адреси c/o O&R Beratungs und Beteiligungsgesellschaft 

mbH, Ganghoferstrasse 66, 80339 Minhen, Немачка, по приложеном пуномоћју поднела 

Срђана Петронијевић, адвокат из Београда ул. Француска бр. 27,  дана 10. августа 2012. 

године, доноси следеће 

 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем посредне контроле од стране друштва Mondi Plc, са седиштем на 

адреси Aviator Park, Station Road, KT15 2PG, Addeltone Surrey, Велика Британија, над 

друштвом Nordenia International AG са седиштем у Huttruper Heide 88 48268 Greven, 

Немачка, регистрованог у Привредном регистру нижег суда у Steinfurtu под бројем 

HRB 8959, до чега долази стицањем 93,4% удела у овом друштву од стране друштва 

Blitz 12-403 AG са седиштем на адреси c/o O&R Beratungs und Beteiligungsgesellschaft 

mbH, Ganghoferstrasse 66, 80339 Minhen, Немачка, уписаног у Привредни регистар В 

Основног суда у Минхену под бројем HRB 19384, које је посредно зависно друштво 

компаније Mondi Plc. 

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у предвиђеном року извршио уплату 

накнаде за издавање акта Комисије о одобрењу спровођења концентрације у скраћеном 

поступку у износу од 2.884.320,00 (двамилионаосамстотинаосамдесетчетирихиљаде 

тристотинедвадесет) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код 

Управе за трезор, број 840-880668-16 са позивом на број 6/0-02-523/2012-1, што је у 

складу са прописаном висином накнаде из члана 2. тачка 6. Тарифника о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 

 

  


