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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 95/13), члана 
192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“ бр. 33/97, 
31/01 и “Службени гласник РС“ бр 30/2010) 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 која 
је заведена под пријемним бројем 6/0-02-723/2015-1 и поднета дана 29. септембра 
2015. године, преко адвоката по пуномоћју Александре Стојић из Београда, из 
Адвокатско ортачког друштва Дражић, Беатовић & Стојић, ул. Краља Милана бр. 
29, у име Друштва са ограниченом одговорношћу „УМКА Фабрика картона Умка“ 
са седиштем на адреси ул. 13. Октобар бр. 1 Умка, Београ-Чукарица, које је 
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 07007019, 
дана 15. октобра 2015. године, доноси следеће 

 
                                                                 РЕШЕЊЕ 

 I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 
тржишту која настаје стицањем контроле од стране Друштва са ограниченом 
одговорношћу „УМКА Фабрика картона Умка“ са седиштем на адреси ул. 13. 
Октобар бр. 1 Умка, Београд-Чукарица, које је регистровано у Агенцији за 
привредне регистре под матичним бројем 07007019, над Акционарским друштвом 
„Фабрика хартије Божо Томић“ - у стечају,  са седиштем на адреси ул. 
Индустријски пролаз бр 18, Чачак, које је регистровано у Агенцији за привредне 
регистре под матичним бројем 07182309, до чега долази на основу покренутог и 
спроведеног поступка продаје стечајног дужника као правног лица методом јавног 
прикупљања понуда и окончања тог поступка проглашењем друштва „УМКА 
Фабрика картона Умка“ за купца циљног друштва као предмета продаје.  

 
 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво „УМКА Фабрика картона Умка“ као 

подносилац пријаве предметне концентрације, извршило обавезу плаћања накнаде 
за издавање овог решења, уплатом износа од 2.995.910,00 (словима: 
двамилионадеветстотинадеведесетпетхиљададеветстотинадесет и 00/100) динара на 
динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор 

 Р е п у б л и к а  С р б и ј а  
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КОНКУРЕНЦИЈЕ Број: 6/0-02-723/2015-4 
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Министарства финансија с позивом на број 6/0-02-723/2015-1, што представља 
одговарајућу динарску противвредност прописане висине накнаде за издавање 
решења о одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. 
Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 
конкуренције, израчунату применом средњег курса Народне банке Србије на дан 
уплате. 

 
                                                           О б р а з л о ж е њ е 
          Друштво „УМКА Фабрика картона Умка“ са седиштем у Умци, (у даљем 
тексту: Фабрика картона Умка, или подносилац пријаве), преко пуномоћника, 
адвоката Александре Стојић из Београда, ул. Краља Милана бр. 29, поднело је 
Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 29 септембра.  
2015. године. пријаву концентрације бр. 6/0-02-723/2015-1 (у даљем тексту: 
пријава). Допуна пријаве достављена је Комисији поднеском од 5. октобра  2015. 
године, након чега је утврђено да је пријава потпуна и у свему усаглашена са 
Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 
гласник РС“, бр. 89/2009, у даљем тексту: Уредба). Подносилац пријаве предложио 
је да Комисија о предметној пријави одлучи у скраћеном поступку, уз навођење  
образложења за давање таквог предлога. Констатује се да је извршена 
благовремена уплата прописане висине накнаде за издавање акта Комисије у 
скраћеном поступку, о чему је Комисији достављен одговарајући доказ. 
       Фабрика картона Умка је једночлано друштво чији је оснивач и власник са 
100% удела у капиталу подносиоца пријаве, инострано правно лице – друштво 
Kappa Star Limited  са регистрованим седиштем на Кипру, регистарски број НЕ 
110010. Реч је о двочланом друштву, чији су оснивачи два физичка лица (Небојша 
и Маша Шарановић) која имају неједнаке сувласничке уделе у капиталу овог 
друштва, тако да прво од наведених лица има удео од 80%, а друго удео од 20%. у 
матичном друштву непосредног подносиоца пријаве. Наведено инострано друштво 
осим власништва над Фабриком картона Умка, искључиви је власник још два 
домаћа привредна друштва и у сваком од њих има по 100% удела. Прво од тих 
друштава јесте друштво за производњу картонске амбалаже  „Авала Ада д.о.о“ из 
Београда, чија је претежна регистрована делатност „производња таласастог папира 
и картона и амбалаже од папира и картона“ (шифра делатности:1721). Друго 
домаће друштво које је под искључивом контролом матичног друштва подносиоца 
пријаве, јесте друштво „JAFFA fabrika biskvita Crvenka“ из Црвенке, које је 
регистровано за делатност „производња двопека, кекса, трајног пецива и колача“  
(шифра делатности:1072).  
     Фабрика картона Умка као непосредни подносилац пријаве и стицалац контроле 
над циљним друштвом, је према подацима садржаним у изводу АПР-а о 
регистрацији привредног субјекта, друштво основано 31. децембра 1996. године, са 
претежном регистрованом делатношћу „производња папира и картона“ 
(шифра:1712). На основу достављених података о карактеристикама овог друштва 
и главним обележјима његовог пословања у временском периоду који је одређен 
Уредбом, Комисија је у предметном поступку дошла до следећих оцена и 
закључака. Прво, да се ради о друштву које у континуитету од три године које 
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претходе години подношења ове пријаве, има стабилну тенденцију раста 
остварених годишњих прихода. У последњој календарској години за коју су 
доступни коначни подаци о финансијским резултатима пословања овог друштва 
(2014.), Фабрика картона Умка  остварила је приход од преко 6,6 милијарди динара, 
док је укупан консолидовани приход овог друштва у истој пословној години, 
износио нешто изнад 8,9 милијарди динара. Истовремено, достављене информације 
о кретању броја запослених у друштву које се сматра подносиоцем предметне 
пријаве, указују  да је присутно стално увећање броја запослених овог друштва. 
Тако је у 2012. години у  Фабрици картона Умка било запослено 249 радника, да би 
у 2013. тај број био повећан на 298 запослених (раст од 19,7%),  а у 2014. години на 
324 запослена (што је за 8,7% више од броја запослених на крају 2013. године). 
Достављени подаци који се односе на навођење највећих купаца подносиоца 
пријаве по критеријуму вредности  њихових остварених појединачних куповина, 
такође индикују неколико значајних закључака. Први од њих указује да је група од 
пет највећих купаца подносиоца пријаве, извршила набавке из овог извора у 
вредности од око 1,2 милијарде динара. То чини око 19,7% од вредности укупне 
продаје Фабрике картона Умка -  која је у 2014. години износила нешто испод 6 
милијарди динара. Наведене вредносне и процентуалне показатеље, Комисија 
тумачи на начин, да подносилац пријаве нема изразите фаворите на страни својих 
купаца. Набавка од овог друштва у значајној је мери атомизирана, односно 
карактерише је велики број учесника на страни купаца Фабрике картона Умка, са 
скромном појединачном снагом. То проистиче из чињенице да купац са највећом 
вредношћу реализоване куповине, учествује са свега 4,6% у претходно наведеној 
вредности извршених годишњих куповина свих купаца од Фабрике картона Умка. 
На основу оног дела достављене документације која се односи  на таксативно 
навођење највећих купаца подносиоца пријаве, утврђено је да међу таквим купцима  
(када се изузме продаја једном друштву које се сматра повезаним са подносиоцем 
пријаве), практично равноправну заступљеност  у набавкама од подносиоца 
пријаве, имају по два домаћа и два инострана купца (од којих је један из Турске, а 
други из Русије). У смислу изнетих чињеница ове врсте, Фабрику картона Умка  
оправдано треба сматрати и значајним извозником асортимана производа из свог 
програма на инострано тржиште. . 
 Достављени подаци који се односе на подносиоца предметне пријаве, 
обухватају и информације о учешћу овог друштва у капиталу других правних лица.        
Фабрика картона Умка има сувласнички удео у друштву „Фабрика хартије Београд 
д.о.о.“ од 62,68%, а остали сувласници овог трочланог друштва су претходно 
поменута друштва „Авала Ада д.о.о“ (са 19,46% удела) и „JAFFA fabrika biskvita 
Crvenka“ (са 17,85% удела). Подносилац пријаве има већински власнички удео (од 
87,85%) и у акционарском друштву „Ауто кућа Земун“, док мањински власнички 
удео од 16,66%  има у друштву „Екостар Пак д.о.о.“ из Београда, као и у друштву 
„KSG Energy d.o.o.“ такође из Београда (власнички удео од 35%). Комисија је, на 
основу чињеничног стања које је подносилац пријаве презентовао кроз достављену 
документацију, утврдила да су остали чланови у последња два од овде наведених 
друштава, домаћи привредни субјекти који су чланови организационе структуре 
Kappa Star Grupe. Конкретно већински члан друштва „KSG Energy d.o.o.“ са 65% 
удела  је друштво  „Авала Ада д.о.о“, а исто друштво партиципира са 80,82% у 
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власништву акционарског друштва „ Геомашина“ из Земуна. „Авала Ада д.о.о“, 
додатно поседује и 16,66%  удела у власништву друштва „Екостар Пак д.о.о.“, 
колики удео у овом друштву има и  „Фабрика хартије Београд д.о.о.“, која је 
зависно друштво подносиоца предметне пријаве на начин како је то претходно 
објашњено. Коначно, последња релевантна власничка релација  у оквиру структуре  
Kappa Star Grupe., односи се на то да  „Фабрика хартије Београд д.о.о.“, као своје 
100% зависно друштво, контролише  учесника на тржишту под пословним именом 
„Папир сервис ФХБ д.о.о.“ са регистрованим седиштем у Београду. 
 Акционарско друштво „Фабрика хартије Божо Томић“ - у стечају из Чачка  
(у даљем тексту: Фабрика Божо Томић, или циљно друштво), основано је 22. 
октобра 1999. године, а према достављеном изводу из АПР-а о регистрацији 
привредних субјеката, утврђено је да је циљно друштво регистровано под 
матичним бројем 07182309 и да као своју претежну регистровану делатност има 
производњу папира и картона (шифра: 1712). Према документацији садржаној у 
спису предмета, констатовано је да је решењем Привредног суда у Чачку отворен 
поступак стечаја над стечајним дужником - овде циљним друштвом крајем октобра 
2010. године, који је из разлога наведених у документацији обустављен. Над истим 
друштвом  као стечајним дужником, поново је отворен поступак стечаја у јулу 
2013. године и за стечајног управника  именована Агенција за приватизацију РС,  
чијим је пуномоћјем овлашћен  Милутин Обрадовић из Чачка – ЈМБГ 
0905959782825, да у име и за рачун Агенције за приватизацију, обавља послове и 
радње из њене надлежности као стечајног управника.  
 Агенција за приватизацију у својству стечајног управника стечајног 
дужника – Фабрике Божо Томић, овде циљног друштва, дана 14. јула 2015. године  
огласила је (у дневном листу „Политика“ и на сајту Агенције за приватизацију) 
продају стечајног дужника као правног лица методом јавног прикупљања понуда. 
Подносилац пријаве доставио је овај документ Комисији у интегралном тексту, а 
увидом у његов садржај Комисија констатује да је у конкретном случају у свему 
поступљено у складу са релевантним одредбама (члан 132. и 133.) Закона о стечају 
(„Службени гласник РС“ број 104/09) и у складу са Националним стандардом број 
5. о начину и поступку уновчавања имовине стечајног дужника („Службени 
гласник РС“ број 13/2010). Претходно поменути чланови Закона о стечају, ближе 
прописују начин продаје  стечајног дужника, односно поступак продаје (будући да 
у том поступку предмет уновчавања може бити стечајни дужник као правно лице и 
његова укупна имовина, или само део његове имовине),  и методе продаје која се 
према овим законским одредбама може вршити јавним надметањем, непосредном 
погодбом, или јавним прикупљањем понуда (од којих је у конкретном случају 
примењена  последња од наведених могућности). Одредбе Националног стандарда 
број 5. такође су у свим својим елементима уграђене у садржај Огласа за јавно 
прикупљање понуда везаних за намеравану продају стечајног дужника. У том 
смислу овај оглас између осталог садржи и: спецификацију имовине стечајног 
дужника са процењеном вредношћу исте, место, начин и крајњи рок за достављање 
понуда, висину депозита и инструкције за његову уплату, обавештење о времену и 
месту јавног отварања прикупљених понуда. Други документ достављен од стране 
подносиоца пријаве који је Комисија размотрила, јесте Записник Комисије за 
спровођење продаје стечајног дужника. У њему се констатује да је дана 26. августа  



 5 

2015. године, спроведен поступак отварања понуда за куповину стечајног дужника, 
које су примљене по огласу о продаји Фабрике хартије Божо Томић у стечају, од 
14. јула 2015. године.  Такође се утврђује висина понуђене цене која се сматра и 
најбољом понудом по предметном огласу и која је била нижа од процењене 
вредности  стечајног дужника наведене у овом огласу. Одбор поверилаца је 9. 
септембра 2015. године  доставио на тражење стечајног управника, своју коначну 
одлуку у писаној форми, а која се односи на оцену прихватљивости понуђене цене. 
Ова одлука достављена је Комисији и чини део списа предмета. Одбор поверилаца 
стечајног дужника, својом одлуком о прихватању понуђене цене, даје стечајном 
управнику  сагласност да прихвати цену коју је за куповину стечајног дужника 
понудила  Фабрика картона Умка – овде подносилац пријаве. У односу на овде 
изнете чињенице, Комисија за спровођење продаје стечајног дужника, у свом 
записнику констатује  да је ова продаја окончана и за  купца предмета продаје по 
цени коју је тај купац понудио, проглашава понуђача Фабрику картона Умка. 
Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица (који је у форми нацрта 
достављен Комисији), још увек није потписан од страна заинтересованих за 
спровођење ове купопродајне трансакције. Разлог за то проистиче из садржаја 
огласа о продаји стечајног дужника као правног лица. Он предвиђа да ће - у случају 
да за купца стечајног дужника буде изабрано лице које сагласно одредбама Закона 
о заштити конкуренције, подлеже обавези подношења пријаве концентрације - 
услови и рокови закључења уговора бити прилагођени роковима одлучивања 
Комисије. У односу на моменат подношења предметне пријаве, Комисија оцењује 
да је иста поднета у раној фази  тока предметне трансакције и без претходно 
закљученог купопродајног уговора, што је узроковано образложеним разлозима. 
Но упркос ове чињенице, пријава предметне концентрације поднета је у свему 
сагласно одредбама члана 63 Закона. Наиме, учесници на тржишту који се сматрају 
релевантним за спровођење ове трансакције, двострано су исказали озбиљну 
намеру за њено спровођење на описани начин. Продавац кроз оглашавање продаје 
стечајног дужника, а купац кроз давање конкретне ценовне понуде за преузимање 
предмета продаје  по том огласу.  Према становишту Комисије сви достављени и 
овде наведени документи, чине прихватљив правни основ спровођења пријављене 
концентрације  
 Комисија је предметну трансакцију квалификовала као концентрацију из 
члана 17. став 1. тачка 2) Закона, будући да њеним спровођењем долази до стицања 
непосредне контроле Фабрике картона Умка (подносиоца пријаве) над Фабриком 
хартије Божо Томић у стечају, са чим у вези је оцењено да је подносилац пријаве 
поступио на исправан начин када је ову концентрацију пријавио Комисији ради 
издавања сагласности за њено спровођење.  
       За потребе дефинисања релевантног тржишта производа за предметну 
концентрацију, подносилац је предложио да ово тржиште буде одређено као 
тржиште амбалажних папира. Давалац оваквог предлога, приликом  његовог 
формулисања пошао је од делатности  друштва које је предмет преузимања у 
пријављеној трансакцији, а коју делатност је то друштво обављало у периоду 
његове пуне радне и функционалне ангажованости. У поступку утврђивања 
прихватљивости оваквог предлога, Комисија је узела у обзир и друге податке и 
информације на које је указао подносилац, а које је сматрала значајним за исправно 
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дефинисање релевантног тржишта. Конкретно, као први међу таквим подацима, 
Комисија издваја онај којим се констатује да је производња амбалажног папира у 
циљном друштву потпуно обустављена у марту 2011. године. Пре тога (период од 
2007. до 2011. године), производња циљног друштва у оквиру наведеног 
асортимана је  организована само спорадично, с тим што су се у њему  производиле 
само  неке од врста  амбалажног папира.  Производна линија фабрике Божо Томић 
након  што је обустављена производња овог друштва, потпуно је руинирана.  Без 
икаквих инвестиција у периоду дужем од 10 година, целокупна опрема која је била 
у функцији одржавања наведене структуре производње расходована је, уништена  и 
великим делом продата као старо гвожђе. С обзиром на овакво стање ствари, 
будући власник циљног друштва и подносилац предметне пријаве, донео је 
пословну одлуку према којој  нема намеру обнављања производње амбалажног 
папира  у Фабрици хартије Божо Томић, а што је изричито наведено у садржају 
достављене пријаве. Свим подацима који се односе на анализу стања  на тржишту 
производње амбалажног папира  које је доставио подносилац пријаве и који се 
налазе у документацији предмета, Комисија је дала искључиво општи 
информативни значај, будући да исти не илуструју стање на тржишту које 
Комисија  сматра релевантним за овај поступак. Дефинисање релевантног тржишта 
производа, Комисија је темељила на достављеним информацијама о пословним 
плановима будућег власника циљног друштва, који ће на локацији Фабрике хартије 
Божо Томић у Чачку, отворити регионални рециклажни центар. Будући да ће се 
такав центар бавити прикупљањем секундарних сировина (папирног и пластичног 
отпада) и њиховом прерадом, то је Комисија из овог фонда достављених података 
дефинисала релевантно тржиште производа за потребе предметног поступка. Оно 
је од стране Комисије одређено као тржиште прикупљања и прераде папирног и 
пластичног отпада.  Нису расположиви потпуни и прецизни подаци о  укупно 
генерисаном и сакупљеном  отпаду у Републици Србији (која је одређена као 
релевантно географско тржиште у овом поступку), па самим тим нису доступне ни 
информације о генерисаном и укупно прикупљеном папирном и пластичном 
отпаду, као релевантној (према врсти секундарних сировина) структури отпада за 
овај поступак. Два су основна генератора отпада, од којих је први индустрија – која 
„производи“ амбалажни отпад, као и индустријски отпад. Други генератор отпада 
јесте становништво - које генерише комунални отпад. Комисија сматра да би 
коришћење података чији је извор Агенција за рециклажу Републике Србије (а који 
нису потпуни и свеобухватни), могло довести до погрешних општих оцена везаних 
за релевантну активност, као и неправилних закључака који би из такве 
документационе и фактографске базе могли бити изведени. Изнети став Комисије 
опредељен је чињеницом да Агенција за рециклажу не располаже подацима  о оној 
врсти отпада који генерише становништво (такозвани  комунални отпад), па су из 
овог извора доступни само подаци који  се односе на отпад који ствара индустрија. 
Услед наведених ограничења, Комисија је у овом поступку користила податке које 
је обезбедио и доставио подносилац пријаве. а који представљају резултат 
интерних истраживања спроведених од стране  друштва Папир Сервис ФХБ д.о.о.  
(које је, зависно друштво подносиоца пријаве на начин како је то раније указано), а 
које истраживање је у вези са  оним сегментом прикупљања секундарних сировина 
који се односи на стари папир. Конкретно, према овом извору података у 
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Републици Србији је у 2014. години сакупљено укупно око 188 хиљада тона старог 
папира. У тој количини је друштво Папир Сервис партиципирало са сакупљених 
око 73 хиљаде тона ( 38,8%), док су остали домаћи оператери отпада сакупили око 
115 хиљада тона старог папира, са чиме су учествовали са 61,2% у укупно 
прикупљеној количини ове секундарне сировине  у земљи. Међутим, укупне 
количине старог папира прикупљене на националном тржишту, значајно заостају за 
укупним домаћим потребама за овом сировином. Те потребе износе преко 248 
хиљада тона, а постојећа диспропорција која проистиче из наведених односа, 
покрива се увозом  старог папира у количини од око 60 хиљада тона.  У односу на 
све претходно изнете квантификације, закључено је да у структури тржишта старог 
папира, увоз учествује са 24,3%, Папир Сервис ФХБ д.о.о. са 29,4%, док остали 
домаћи оператери ове врсте отпада, имају заједнички тржишни удео  од 46,3% 
(међу њима као значајнији конкуренти на тржишту папирног отпада издвајају се 
Технопапир д.о.о. – Земун са уделом од 15,7%, Инос Папир Сервис д.о.о. Београд 
са уделом од 11,1%, Арабеса д.о.о Београд са уделом 8,5% и Лепенка д.о.о. Нови 
Кнежевац са 4,1%. достигнутог тржишног удела). Што се тиче тржишта пластичног 
отпада, подносилац пријаве обавестио је Комисију да  не располаже показатељима  
о структури овог тржишта, односно подацима о тржишним уделима појединих 
учесника активних на овом тржишту, о чему не постоје званичне анализе.  
Друштво Папир Сервис, осим прикупљања папирног отпада, учествује и у 
прикупљању пластичног отпада, али се последњом од наведених активности бави 
само као споредном делатношћу. У том сегменту свог пословања, ово друштво је 
прикупило свега око 600 тона ове врсте секундарне сировине. С друге стране, 
према  званичним подацима Агенције за рециклажу, у Србији је у 2014. години 
прикупљено око 16,7 хиљада тона пластичног отпада. Стављањем у однос 
наведених количина  долази се до податка да је подносилац пријаве посредно – 
преко свог зависног  друштва Папир Сервис ФХБ, учествовао у 2014. години, у 
укупно прикупљеним количинама пластичног отпада у Републици Србији са 3,59%. 
Реална је претпоставка да је количина прикупљеног пластичног отпада у Србији 
значајно већа од овде наведене (а удео подносиоца пријаве у овом делу његовог 
пословања знатно мањи од исказаног), из разлога што Агенција за рециклажу као 
извор ових података, не обезбеђује и податке о комуналном отпаду који генерише  
становништво и који нису обухваћени раније исказаним обимом прикупљеног 
пластичног отпада. 
  Мотив за спровођење ове концентрације са становишта пословних интереса 
подносиоца пријаве и новог власника циљног друштва, није у опорављању 
претходне делатности друштва Божо Томић. Након промене власничких односа 
над предметом преузимања,  уследиће и промена делатности циљног друштва, на 
претходно наведени начин. Отварањем рециклажног центра на локацији на којој је 
циљно друштво обављало своју ранију пословну активност, конституисаће се 
његова нова делатност коју ће чинити прикупљање секундарних сировина (папир, 
пластика), као и процес прерада прикупљеног отпада. Предвиђено је да се процес 
производње – рециклаже одвија у три правца. Први од њих односи се на рециклажу 
пет амбалаже (са млевеним петом као крајњим производом), други  се односи на  
рециклажу пластичне фолије  (са регранулатом као крајњим производом), док се 
трећа планирана активност односи на рециклажу старог папира – ради израде 
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подлошки за јаја и винске амбалаже. Подносилац пријаве није определио висину 
намераваних улагања у покретање наведене делатности, што ће у погледу врсте и 
обима инвестирања, бити дефинисано детаљним бизнис планом новог власника 
циљног друштва. 
 Спровођењем пријављене концентрације, односно преузимањем контроле 
над циљним друштвом, неће доћи ни до какве промене структуре дефинисаног 
релевантног тржишта, обзиром да циљно друштво пре настанка концентрације 
нама никакву активност, нити учешће на том тржишту. Рециклажни центар који се 
намерава успоставити, неће почети са пословањем одмах након спровођења 
концентрације, већ ће се то догодити тек након  неопходних улагања нужних за 
организацију рада таквог центра. Из тих разлога  у овом тренутку није могуће 
потпуно поуздано проценити будуће ефекте ове концентрације у смислу 
конкретних квантификација, нити одредити тачно време њиховог настајања. 
Међутим, оваква врста ограничења, не доводи у питање јасно изражен национални 
интерес према развоју опредељеног релевантног тржишта, чему у прилог говори 
наставак текста овог образложења. 
 Подносилац пријаве прогнозира да ће конституисање новог рециклажног 
центра, обезбедити повећану искоришћеност секундарних сировина, односно да ће 
значајно бити смањена количина отпада која остаје на депонијама (од стране 
подносиоца пријаве достављен је податак да се у Србији тренутно рециклира само 
око 6% отпада, док резултати спроведених анализа у свету показују да чак 70% 
сваког отпада има неку употребну вредност). Очекује се да ће отварањем циљног 
рециклажног центра, у значајној мери бити смањене и количине старог папира које 
се увозе.у Србију, а о чему су претходно дати конкретни количински и 
процентуални подаци. Ову последицу предметне пословне трансакције треба 
вредновати у контексту чињенице  да је  стари папир из увоза - услед високих 
трошкова транспорта - значајно скупљи од старог папира прикупљеног у Србији. 
Оваква врста супституције (увозног домаћим старим папиром) обезбеђује стабилно 
снабдевање потребном сировинском основом на домаћем тржишту и доводи до 
нижих трошкова производње  у оним производним процесима у којима се стари 
папир користи као сировина. То је случај и са друштвом Фабрика картона Умка, у 
коме је стари папир основна сировина за производњу ГД2 картона, што чини 
основни производ овог друштва  - овде подносиоца пријаве. Будући да је Фабрика 
картона Умка друштво високе извозне оријентације, то се обезбеђењем сировинске 
базе у Србији, елиминишу препреке за даљи развој овог друштва и повећање извоза 
његовог производног асортимана. Отварање наменског рециклажног центра у 
Чачку, значиће стварање додатне конкуренције страним добављачима старог 
папира, будући да се значајне количине ове сировине увозе. Комисија констатује да 
је подносилац пријаве доставио информације и о неким другим последичним 
релацијама које проистичу из спровођења предметне концентрације, а које према 
оцени Комисије имају своју респективну важност у ширем друштвеном и 
еколошком контексту, о чему се конкретне оцене налазе у документацији предмета. 
        На темељу свих утврђених чињеница, закључено је да одобравање  
спровођења ове концентрације не доводи до битног спречавања, ограничавања или 
нарушавања конкуренције на дефинисаном релевантном тржишту, а пре свега 
стварањем или јачањем доминантног тржишног положаја, односно да се у 
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конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је стога одлучено као у 
диспозитиву. 
 Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5.  Закона,  као и  чл. 2. 
ст. 1. тач. 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији 
и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи 
години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији, ради издавања 
сагласности за њено спровођење. 
 
    Поука о правном леку:  Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може се 
поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана достављања решења. 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                                                           Доц. др Милоје Обрадовић              
  
 
   


