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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 6/0-02-601/2021-1, коју је дана 12. августа 2021. године 

поднело привредно друштво SMURFIT KAPPA ITALIA S.Р.А, са седиштем на адреси 

Via Vincenzo Monti, 12, Милано, Италија, преко пуномоћника адвоката Данијела 

Стевановића, Моравчевић, Војновић и Партнери аод, Булевар војводe Бојовића 6-8, 

Београд, дана 1. септембра 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 SMURFIT 

KAPPA ITALIA S.Р.А, са седиштем на адреси Via Vincenzo Monti, 12, Милано, Италија, 

матични број 07034140157, над привредним друштвом Cartiera di Verzuolo S.r.1., са 

седиштем на адреси Via Benigno Crespi 57, Сар 20159, Милано, Италија, матични број 

11939280969, куповином 100% удела, укључујући део имовине привредног друштва 

Burgo Group S.p.A. са седиштем на адреси Via Piave 1, Altavilla Vicentina, Италија, 

регистарски број VI – 289072, која се састоји из фабрике хартије и постројења за 

производњу електричне енергије, која служе за производњу лепенке.  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 27. августа 2021. године уплатио 

износ од XXX  динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

Образложење 
 

Привредно друштво SMURFIT KAPPA ITALIA S.Р.А, са седиштем на адреси Via 

Vincenzo Monti, 12, Милано, Италија, матични број 07034140157, (у даљем тексту: 

подносилац пријаве или SKI), поднело је дана 12. августа 2021. године преко 

пуномоћника, адвоката Данијела Стевановића, Моравчевић, Војновић и Партнери аод, 

Булевар војводe Бојовића 6-8, Београд, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-601/2021-1, као и допуне пријаве дана 17. и 18. августа 2021. године. 

Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава потпуна 
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и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину 

подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). 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. 

 

Учесници у концентрацији 

 

SKI је матично друштво италијанског пословања Smurfit Kappa гpyпe друштава. SKI се 

бави производњом и продајом папирне амбалаже, старог папира, амбалаже од 

таласастог картона и са литографијом и дизајнирањем, производњом, инсталацијом, 

продајом и/или закупом механизованих амбалажних решења. Основна делатност 

друштва SKI је производња амбалаже од таласастог картона.  

 

SKI је под контролом привредног друштва Smurfit Kappa Group plc (даље у тексту: 

SKG), ирског матичног друштва групе, са седиштем у Даблину, Ирска, које је 

листирано на Даблинској и Лондонској берзи. SKG послује у индустрији таласастог 

картона, где производи амбалажна решења од папира на глобалном нивоу.  

 

SKG је присутан у Србији, превасходно преко своја два зависна друштва:  

 

(1) Smurfit Карра доо Београд (бивша "Фабрика хартије Београд"), произвођача 

материјала за израду кутија од таласастог картона, са седиштем на адреси Прилазнии 

пут Ада Хуји 9, Београд, матични број 07006497, чија је регистрована делантност 

производња папира и картона (даље у тексту: SKB). SKB је произвођач материјала за 

кутије од таласастог картона, са производном локацијом у Београду. Ово друштво 

производи, врши дистрибуцију и продаје материјале за кутије од таласастог картона 

превасходно купцима у Србији ([...]), а у мањој мери и купцима у осталим европским 

државама. Примарни купци SKB су друштва која производе папирну амбалажу [...]. 

SKB је једини произвођач материјала за кутије од таласастог картона у Србији.    

 

(2) Smurfit Kappa Авала Ада доо Београд (бивша Авала Ада), са седиштем на адреси 

Прилазни пут Ада Хуји 9, Београд, матични бр. 07026129 (даље у тексту: SKAAB). 

SKAAB је произвођач плоча таласастог картона, кутија од таласастог картона и 

склопивих картона, са производном локацијом у Београду. SKAAB производи, врши 

дистрибуцију и продаје плоче од таласастог картона, кутије од таласастог картона и 

склопиве картоне, превасходно купцима у Србији ([...]), а у мањој мери купцима у 

осталим европским државама. Примарни купци SKAAB-a cy друштва која производе 
[...] 
 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Cartiera di Verzuolo S.r.1., са седиштем на адреси Via Benigno Crespi 57, Сар 

20159, Милано, Италија, матични број 11939280969, укључујући део имовине 

привредног друштва Burgo Group S.p.A. са седиштем на адреси Via Piave 1, Altavilla 

Vicentina, Италија, регистарски број VI – 289072, која се састоји из фабрике хартије и 

постројења за производњу електричне енергије (даље у тексту: циљно друштво), која 

служе за производњу лепенке, а која се налазе у Верзуоло, Италија, и то под директном 

контролом друштва Burgo Group (даље у тексту Burgo или продавац).  
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Како се наводи у пријави, након конверзије која је окончана почетком 2020. године, 

наведена фабрика хартије производи лепенку, тј. папир за коругаторе, користећи само 

рециклирана влакна (даље у тексту: Фабрика хартије). [...] 
 

За потребе спровођења предложене трансакције, Фабрика хартије и Когенерацијско 

постројење ћe бити унети у новоосновано друштво Cartiera di Verzuolo, у коме ће SKI 

стећи 100% основног капитала и појединачну контролу. 

 

Циљно друштво је у 2020. години у Србији остварило [...] 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предложена трансакција се односи на стицање 100% основног капитала и појединачне 

контроле од стране SKI, над новооснованим друштвом Cartiera di Verzuolo, у које ћe 

продавац Burgo и власник овог друштва унети као улог своје пословање које се састоји 

из Фабрике хартије и Когенерацијског постројења.  

 

Правни основ предложене трансакције је Уговор о куповини удела који су закључили 

27. јула 2021. године SKI, као купац, и Burgo и Gever, као продавци. 

 

Испуњнеост услова за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Учесник на тржишту који стиче контролу има 

обавезу пријаве концентрације у смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у 

податке о приходима и у финансијске извештаје учесника концентрације. Пријава је 

поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште 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.  

 

Подносилац пријаве предложио је одређивање релевантног тржишта у складу са 

активностима учесника у концентрацији у Србији, а сходно пракси Европске комисије 

и Комисије. Предложено је да се релевантна тржишта производа дефинишу као 

тржиште производње материјала за кутије од таласастог картона и тржиште 

производње плоча таласастог картона. Имајући у виду да је циљно друштво у Србији 

остварило приходе само од извоза материјала за кутије од таласастог картона, Комисија 

је као релевантно тржиште производа одредила тржиште производње и велепродаје 

материјала за кутије од таласастог картона. 

 

Подносилац пријаве указује на то да је Европска комисија става да се тржиште 

производње материјала за кутије од таласастог картона може поделити на засебна 
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тржишта за лајнере и флутинг, као и могућу даљу поделу према конкретној врсти 

произведеног лајнера и флутинга. Међутим, имајући у виду екстремно ограничену 

продају циљног друштва у Србији, како он наводи, подносилац је изнео став да се за 

потребе оцене предметне трансакције, као релевантно тржиште може дефинисати горе 

поменуто тржиште производње материјала за кутије од таласастог картона, без 

дефинисања ужих засебних тржишта за лајнере и флутинг и без евентуалне даље 

сегментације, а из разлога што очигледно предложена трансакција не може имати 

утицај на конкуренцију у Србији без обзира на примењену дефиницију тржишта. 

Комисија сматра да се релевантно тржиште производа не мора даље сегментирати, с 

обзиром на то да другачија одлука не утиче на оцену дозвољености концентрације. 

 

Тржиште материјала за кутије од таласастог картона се односи на групу производа који 

су главне компоненте које се користе у производњи амбалаже од таласастог картона. 

Таласасти картон се састоји од два равна спољна слоја (лајнера) и таласастог 

унутрашњег слоја који се користи за постојаност и крутост амбалаже (флутинг). И 

спољашњи и унутрашњи слој се могу произвести од непрерађених влакана или 

рециклираних влакана, или мешавине ове две врсте влакана. Лајнери израђени од 

непрерађених влакана се зову крафглајнери, док се лајнери израђени од рециклираних 

влакана називају естлајнери. Уз то, постоје две врсте флутинга произведеног од 

непрерађених влакана: (i) нордијски полухемијски флутинг (NSCF), који садржи готово 

искључиво влакна нордијске брезе u (іі) полухемијски флутинг (SCF), који садржи 

велики проценат непрерађених влакана (око 70-80°/о) и мањи проценат рециклираних 

влакана (око 20-30%). Слично томе, постоје и две врсте флутинга произведеног од 

рециклираних влакана: (i) високог учинка (НР), ако је направљен 100% од 

рециклираних влакана и унапређен додавањем скроба и осталих хемикалија (ii) 

стандардни, направљен само до рециклираних влакана (тзв. Wellenstoff).  

 

Комисија је, за потребе оцене предметне трансакције, као релевантно географско 

тржиште одредила територију Републике Србије. Утврђивање релевантног географског 

тржишта је у складу са претходном праксом Комисије и 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 података које је доставио подносилац пријаве, оценила да концентрација 

неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту, имајући у виду занемарљиве 

активности циљног друштва на овом тржишту. 

 

Према наводима у пријави, вредност укупног тржишта производње и велепродаје 

материјала за кутије од таласастог картона у Србији, у 2020. години, према интерним 

проценама вреди око [...] евра, односно око [...]  тона. Тржишни удео подносиоца пријаве 

на овом тржишту је, према проценама у пријави, око /10-20/% (према вредности 

продаје), односно /10-20/%  (према количини). Како је циљно друштво своју продају на 

овом тржишту остварило извозом, у пријави се наводи да обим тог извоза одговара 

тржишном уделу од /0-5/%   на тржишту производње и велепродаје материјала за кутије 

од таласастог картона у Србији. Као главни конкуренти подносиоца пријаве на овом 

тржишту, у пријави се наводе Hamburger (са процењеним тржишним уделом од /10-

20/%), Heinzel (са процењеним тржишним уделом од /10-20/%) и DSSmith (са 

процењеним тржишним уделом од /20-30/% ). 
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Стога се може закључити да спровођење предметне концентрације неће изазвати било 

какве негативне ефекте, хоризонтално и вертиклано посматрано, те да не постоји 

забриност у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

члана 19. Закона. Из тога разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења. 

Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције, а 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. 

 

 


