
 
 

Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 
податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 
или у распону који Комисија сматра одговарајућим 

начином заштите, а изостављени подаци ознаком XXX 
 
 
 

 
 
 
 

 
Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65. 
став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13) и 
члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 
Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, број 49/11), одлучујући по 
пријави концентрације број 6/0-02-231/2021-1, коју је дана 19. јануара 2021. године 
поднело привредно друштво Mondi Corrugated B.V, са седиштем на адреси Fort 
Willemweg 1, 6219 PA Maastricht, Холандија, преко пуномоћника адвоката Дарије 
Огњеновић, из о.а.д. Прица и партнери, Ресавска бр. 31, Београд, дана 22. марта 2021. 
године, доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Mondi 
Corrugated B.V, са седиштем на адреси Fort Willemweg 1, 6219 PA Maastricht, 
Холандија, матични број 14093793, над привредним друштвом Olmuksan International 
Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, са седиштем на адреси Esentepe 
Mahallesi Harman 1 Sokak Nidakule Levent Apt. No: 7/9/54 Şişli/İstanbul, Турска, матични 
број 69919-0, куповином удела.                                                                                                                 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 29. јануара 2021. године уплатио 
износ од ХХХ (ХХХ) евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара 
прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 
поступку. 

Обр а з л ожењ е  
 

Привредно друштво Mondi Corrugated B.V, са седиштем на адреси Fort Willemweg 1, 
6219 PA Maastricht, Холандија, матични број 14093793 (у даљем тексту: Mondi или 
подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: 
Комисија), 19. јануара 2021. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације број 
6/0-02-231/2021-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да 
Комисија одобри концентрацију у скраћеном поступку. Комисији су достављене и 
допуне пријаве 2, 19. и 23. фебруара 2021. године.                                                                                                                          

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава                         
потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 
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концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 
поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. У списима 
предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен 
прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 
51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за 
заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом 
захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 
 
Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве припада Mondi групи друштава која је под крајњом контролом 
друштва Mondi plc., са седиштем на адреси Mondi plc Building 1, 1st F1oor Aviator Park 
Station Road Addlestone Surrey КТ15 2PG, Уједињено Краљевство Велике Британије и 
Северне Ирске, матични број 6209386. Mondi група представља светску групу 
друштава активну у области  производње и продаје амбалаже и папира која запошљава 
око 26.000 људи у више од 30 земаља и сарађује са хиљадама локалних и светских 
брендова. Производни асортиман ове групе друштава обухвата полупроизводе од 
папира (инпуте за даљу производњу), као и финалну амбалажу од папира и пластике. 

У Републици Србији, Mondi група поседује регистровано друштво Mondi Šabac d.o.o, 
са седиштем на адреси Северна бр. 42, Шабац, матични број 17106856, претежна 
регистрована делатност: производња таласастог папира и картона и амбалаже од 
папира и картона, шифра делатности: 1721. Друштво Mondi Šabac је активно у 
производњи индустријских врећа, односно вентил врећа и „open mouth“ врећа за 
грађевинске материјале и цемент, храну, храну за животиње, семе и хемикалије и 
поседује два производна погона у Шапцу и Параћину. 

Сва друштва која припадају Mondi групи друштава се, у смислу члана 5. Закона, 
сматрају једним учесником на тржишту. 

Подносилац пријаве намерава да стекне контролу над друштвом Olmuksan International 
Paper Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, са седиштем на адреси Esentepe 
Mahallesi Harman 1 Sokak Nidakule Levent Apt. No: 7/9/54 Şişli/İstanbul, Турска, матични 
број 69919-0 (у даљем тексту: Olmuksan или циљно друштво). Циљно друштво је 
активно у производњи, продаји и маркетингу свих врста и величина амбалаже од 
таласастог папира/картона, а својим производима снабдева друштва која се баве 
производњом хране и пића, пољопривредом, као и другим индустријским секторима у 
Турској. У Турској ово друштво поседује пет производних погона, и то у градовима 
Бурса, Цорум, Гебзе, Адана и Измир, као и складиште у граду Маниса. Према 
наводима у пријави, [...]. Друштво Olmuksan поседује зависно друштво Doğal Kağıt, са 
седиштем на адреси Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Poligon Caddesi Buyaka 2 Sitesi Sit. 2. 
B1ok Apt. No: 8 В/30 Umraniye/ Истанбул, Турска, матични број 978886. Тренутно, 
циљно друштво се налази под контролом друштва I.P. Container Holdings (Spain) S.L., 
са седиштем у Шпанији, [...]. 

Према наводима у пријави, циљно друштво нема регистрована зависна друштва у 
Републици Србији нити остварује приходе на тржишту Републике Србије. 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 
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Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о 
купопродаји удела закључен 4. јануара 2021. године између подносиоца пријаве у 
својству купца, друштва Mondi AG, са седиштем у Аустрији, у својству његовог 
гаранта, и друштва  I.P. Container Holdings (Spain) S.L., у својству продаваца [...]удела у 
циљном друштву. 
 
Након спровођења предметне трансакције, циљно друштво ће бити у већинском 
власништву и под појединачном контролом подносиоца пријаве. 

 
Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 
члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  
 
Узимајући у обзир да финансијски извештаји и подаци о укупним приходима учесника 
у концентрацији за 2020. годину нису били доступни у тренутку подношења пријаве, 
подносилац пријаве је Комисији доставио релевантне извештаје и податке који се 
односе на 2019. годину. Из података достављених Комисији о укупним приходима 
групе друштава којој припада подносилац пријаве у свету и у Републици Србији у 
2019. години проистиче да су приходи виши од прописаних износа остварених укупних 
годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што значи да је постојала 
обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са 
одредбама члана 63. став 1. Закона. 

 
Релевантно тржиште 

 
Релевантно тржиште производа одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 
89/2009).  Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи 
сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. 
Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту 
учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови 
конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним 
територијама. 
  
Група друштава којој припада подносилац пријаве је у Републици Србији, посредством 
свог локалног зависног друштва, активна у производњи и продаји на велико 
индустријских врећа, односно вентил врећа и „open mouth“ врећа за грађевинске 
материјале и цемент, храну, храну за животиње, семе и хемикалије. Поред тога, ова 
група друштава је у Републици Србији активна и у продаји материјала за кутије од 
таласастог картона. 

Циљно друштво је активно у производњи, продаји и маркетингу свих врста таласастог 
картона, укључујући плоче и кутије. Своје производе ово друштво нуди друштвима 
која послују у области производње хране и пољопривреде (храна и пиће, живина, месо 
и морски плодови, воће и поврће, дуван), као и у другим индустријским секторима 
(машински делови, материјали за чишћење, фармација, текстил, хемикалије и други), 
углавном у Турској. Према наводима у пријави, [...]. Поред наведеног, циљно друштво 
је посредством свог зависног друштва активно  и у области сакупљања, обраде и 
продаје папирног отпада. 
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Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа 
роба/услуга, а нарочито активности циљног друштва, Комисија је за потребе оцене 
ефеката предметне концентрације дефинисала следећа релевантна тржишта производа: 
 

1. тржиште производње и трговине на велико плоча од таласастог картона, 
2. тржиште производње и трговине на велико амбалаже (кутија) од таласастог 

картона, и  
3. тржиште сакупљања, обраде и препродаје папирног отпада. 

 
Плоче таласастог картона су полупроизвод направљен од материјала за израду кутија 
од таласастог картона, и састоје се од горњег и доњег слоја равне плоче (било 
крафтлајнера или тестлајнера) и средњег слоја таласастог флутинга. Материјали за 
израду кутија од таласастог картона се конвертују у плоче таласастог картона у 
коругатору стварањем флутинга (набраног средњег слоја папира), који се комбинује са 
равним слојем (слојевима равне површине који се залепе на обе стране флутинга). Као 
и код материјала за израду кутија од таласастог картона, плоче таласастог картона се 
разликују по дебљини и ширини у зависности од потреба крајњих купаца. Неколико 
плоча таласастог картона се може комбиновати за добијање „вишезидне” плоче 
таласастог картона. Плоче таласастог картона превасходно користе коругатори који 
производе кутије од таласастог картона, које се углавном користе за транспортну 
амбалажу.  
 
Претварање плоча у кутије од таласастог картона за продају крајњим купцима обухвата 
штампање, урезивање и/или сечење, пресавијање и лепљење и/или шивење. У својим 
претходним одлукама (М.2391 - CVC/ Cinven /Assidoman, од 10.5.2001. године; М.3935 
- Jefferson Smurfit/ Карра, од 10.11.2005. године), Европска комисија је сматрала да 
кутије таласастог картона чине посебно релевантно тржиште производа, а у оквиру 
њега је даље разматрала разлику између конвенционалних кутија од таласастог 
картона, тешких (heavy duty) кутија од таласастог картона, и лито-ламинираних кутија 
од таласастог картона, али је прецизну дефиницију тржишта коначно оставила 
отворену. Комисија сматра да у конкретном случају није потребно издвајати посебна 
релевантна тржишта производа која би била уже дефинисана, имајући у виду да 
концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији. 
 
Тржиште сакупљања, обраде и препродаје папирног отпада припада шире 
дефинисаном релевантном тржишту сакупљања, обраде и препродаје неопасног 
отпада. Папирни отпад обухвата стари папир, картон, новине и часописе, проспекте, 
каталоге, свеске, књиге и сликовнице, папирнате врећице, картонске фасцикле и 
кутије, валовити картон, остале папирне и картонске предмете без пластичних или 
других материјала. 
 
Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са 
чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 
је, на основу доступних података и података које је доставио подносилац пријаве, 
оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, с обзиром 
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на то да циљно друштво није присутно на дефинисаним релевантним тржиштима 
производа у Републици Србији. Активности циљног друштва су усмерене само на 
тржиште Турске.  

Према подацима у пријави, подносилац пријаве послује на тржишту производње и 
трговине на велико амбалаже (кутија) од таласастог картона у Републици Србији, са 
тржишним уделом мањим од /0-5/%, док на осталим релевантним тржиштима није 
активан. 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у смислу 
члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 1. 
тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, на основу 
оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на 
тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација 
пријављена. 
 

Упутство о правном средству: 

 
Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути 
управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 
дана од дана достављања решења. 
 
За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом 
о судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. 
закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон, 31/2009, 101/2011, 93/2012, 
93/2014, 106/2015 и 95/2018). 

 

            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                   
                                                                                       
                                                                                                              Небојша Перић, с. р. 
 

 


