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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 49/2011), одлучујући 

по пријави концентрације број 6/0-02-615/2022-1, коју је дана 29. августа 2022. године, 

поднело привредно друштво Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper GmbH, са седиштем на 

адреси Marxergasse 4A, Беч, Аустрија, преко пуномоћника адвоката Срђане 

Петронијевић, из oртачког адвокатског друштва „Моравчевић, Војновић и Партнери“, 

Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 28. септембра 2022. 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 Uncoated 

Fine & Kraft Paper GmbH, са седиштем на адреси Marxergasse 4A, Беч, Аустрија, 

матични број FN196403d, над делом привредног друштва Burgo Group S.p.A., са 

седиштем на адреси Via Piave, 1, 36077 Altavilla Vicentina VI, Италија, фискални број 

13051890153, који може представљати самосталну пословну целину и који се односи 

на пословање његове фабрике за производњу хартије која се налази на адреси S. 

Giovanni di Duino, 24/D, 34011, Девин, Италија. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Mondi Uncoated Fine 

& Kraft Paper GmbH, дана 21. септембра 2022. године уплатио износ од XXX евра на 

рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља одговарајући прописани 

износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 
Образложење 

 

Привредно друштво Mondi Uncoated Fine & Kraft Paper GmbH, са седиштем на адреси 

Marxergasse 4A, Беч, Аустрија, матични број FN196403d (у даљем тексту: подносилац 

пријаве), поднело је дана 29. августа 2022. године, преко пуномоћника адвоката Срђане 

Петронијевић, из oртачког адвокатског друштва „Моравчевић, Војновић и Партнери“, 

пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-615/2022-1 (у даљем тексту: 

пријава), са предлогом да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија) одобри концентрацију у скраћеном поступку.  

 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-615/2022-4  

Датум: 28. септембар 2022. године 

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. 
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Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве 

утврдила да је пријава потпуна 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 5/16). 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. 

 

Подносилац пријаве је доставио Комисији и захтев за одређивање мере заштите 

података и извора података, садржаних у пријави и њеним прилозима, o чему ће бити 

одлучено посебним закључком. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве је зависно друштво Mondi AG, и оба друштва припадају Mondi 

групи. Mondi група је интегрисани произвођач амбалаже и папира који послује у више 

од 30 држава широм света, са фокусом на Европу, Северну Америку и Јужну Африку. 

Активности друштва Mondi су подељена на три области: а) амбалажа од таласастог 

картона (Mondi група се бави производњом лепенке која се користи за производњу 

плоча од таласастог картона, које се пак користе за производњу кутија од таласастог 

картона); б) флексибилна амбалажа (Mondi група производи крафт папир, који 

прерађује у папирну амбалажу као што су папирне вреће); в) непремазани фини папир 

(Mondi група производи широк асортиман папира за штампање за кућну и 

канцеларијску употребу као и за комерцијални сектор). 

 

Крајње холдинг друштво Mondi групе, друштво Mondi Plc, је листирано на Лондонској 

берзи уз секундарни листинг на Јоханесбуршкој берзи, а акције у овом друштву су у 

власништву великог броја институционалних и приватних инвеститора, од којих 

ниједан нема удео већи од 25%. 

 

Према наводима у пријави, Mondi група има једно регистровано друштво у Србији: 

друштво Mondi Шабац д.о.о. са седиштем на адреси Нова 9, Шабац, матични број 

17106856. Ово друштво се бави призводњом таласастог папира и картона и амбалаже 

од папира и кaртона. Mondi Шабац производи вишенаменске, висококвалитетне 

индустријске вреће, вентил вреће и отворене вреће за грађевинске материјале и цемент, 

прехрамбрене производе, животињску храну, семење и хемикалије, како се наводи у 

пријави. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над делом 

привредног друштва Burgo Group S.p.A., са седиштем на адреси Via Piave, 1, 36077 

Altavilla Vicentina VI, Италија, фискални број 13051890153, који може представљати 

самосталну пословну целину и који се односи на пословање његове фабрике за 

производњу хартије која се налази на адреси S. Giovanni di Duino, 24/D, 34011, Девин, 

Италија (даље у тексту: циљно пословање). У овој фабрици се производи премазни 

папир мале тежине (LWC папир) и премазни папир средње тежине (MWC папир). 

 

Циљно пословање није активно у Србији, односно није остварило приходе у Србији у 

2021. години.  
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Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предложене трансакције, Комисији је достављен Уговор о куповини 

удела, закључен 12. августа 2022. године. Трансакција се односи на стицање 

појединачне контроле над фабриком за производњу папира која се налази у Девину, 

Италија, односно над циљним пословањем, и то на следећи начин. [...]. 

 

Тренутно, циљно друштво се бави производњом и продајом премазног папира мале 

тежине и премазног папира средње тежине, а према наводима у пријави, подносилац 

пријаве планира да настави са радом циљног пословања у актуелном облику, и током 

те прелазне фазе продавац односно Burgo Group ће наставити да преузима набавку 

сировина и продају готових производа трећим лицима. По завршетку те фазе, актуелна 

производња циљног друштва бити обустављена и фабрика ће бити преорјентисана у 

фабрику за производњу рециклираног картона и очекује се да производња почне 2025. 

године. 

 

Услови 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. Из података достављених Комисији о укупним 

годишњим приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве, оствареним 

на светском тржишту и на тржишту Републике Србије, проистиче да су ови приходи 

виши од износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи 

да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета 

у складу са чланом 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.  

 

Комисија је за потребе оцене ефеката предметне концентрације, односно у конкретном 

случају, релевантна тржишта производа одредила као: 

1) тржиште производње и велепродаје премазног механичког папира, 

2) тржиште производње и велепродаје рециклираног картона. 

 

Подносилац пријаве сматра да прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати 

отворена, с обзиром на то да циљно пословање није активно на територији Републике 

Србије. Ипак, подносилац пријаве указује на праксу Европске комисије (ЕК), која   

прави разлику између премазног и непремазног графичког папира. ЕК је исто тако 
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сматрала да унутар графичког папира, треба правити разлику између финог папира и 

папира за часописе. Унутар тржишта за папире за часописе, може се разликовати 

засебни сегмент за премазани механички папир (CMP). CMP је даље подељен на 

следеће категорије: 1) премазни папир мале тежине (LWC) и 2) премазни папир средње 

тежине (MWC). 

 

LWC папир је премазан на обе стране како би се повећала глаткоћа и сјај. Папир је 

намењен за штампарске примене где је потребан висок информацијски капацитет, 

примера ради часописи са пуно садржаја за оглашавање. Тежине је између 45 и 80 

g/m2. MWC папир (који се понекад назива и дупло премазни механички папир) је 

премазни папир средње тежине са слојем средње дебљине. Дупли премаз му даје 

уједначену текстуру површине и глаткоћу потребну за штампу у боји високог сјаја. 

Набоље одговара за специјализоване часописе и промотивне артикле где су захтеви за 

квалитет изузетно високи. Тежине је 80 и 115 g/m2. 

 

Узимајући у обзир планиране активности циљног пословања, Комисија је као 

релевантно тржиште производа одредила и тржиште производње и велепродаје 

рециклираног картона, с обзиром на наводе у пријави да је планирано да се изврши 

накнадна пренамена циљне фабрике, односно циљног пословања, у фабрику за 

производњу рециклираног картона.  

 

Комисија није додатно сегментирала наведена тржишта, имајући у виду да циљно 

пословање није активно у Србији и да нема преклапања у пословању учесника у 

концентрацији на наведеним тржиштима. 

 

Комисија је релевантно географско тржиште, у оба случаја, дефинисала као територију 

Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 

концентрација неће нарушити конкуренцију на релевантним тржиштима, имајући у 

виду да циљно пословање није активно у Србији и да нема преклапања у пословању 

учесника у концентрацији на овим тржиштима. 

 

Као што је наведено, циљно друштво се бави производњом LWC  и МWC  папира, док 

подносилац пријаве не производи ту врсту папира, те стога не долази до преклапања 

између активности страна. [...]. 

 

Имајући у виду горе наведено, Комисија је закључила да не постоји забринутост у 

погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 19. 

Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења. 

 

Одлука у ставу II диспозитива, донета је применом члана 65. ст. 5. Закона као и члана 

2. ст. 1. тач. 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. 
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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. 

 

 

 

 


