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     Р е п у б л и к а   С р б и ј а                 
  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
           КОНКУРЕНЦИЈЕ 
       Број: 6/0-02-830/2015-6 

  Датум: 01. децембар 2015. године 
              Б  е  о  г  р  а  д   
                                                                                         

                                                  
 
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о 
заштити конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 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" бр. 49/2011), одлучујући по Пријави 
концентрације заведеној под бр. 6/0-02-830/2015-1, коју је дана 12. новембра 2015. 
године по приложеном пуномоћју поднела адвокат Срђана Петронијевић, из 
адвокатске канцеларије "Моравчевић Војновић & Партнери", ул. Добрачина бр. 15, 
Београд, Република Србија, у име друштва "Heinzel Holding" GmbH, са регистрованим 
седиштем  на адреси А-4655 Vorchdorf, Einsiedlinger Straße 47, Аустрија, уписаног у 
регистар предузећа Покрајинског суда Wels под бројем FN 96380 k, дана 01. децембра 
2015. године, доноси следеће 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

 
 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 
која настаје на тај начин што ће "Heinzel Holding" GmbH, са регистрованим седиштем  
на адреси А-4655 Vorchdorf, Einsiedlinger Straße 47, Аустрија, уписано у регистар 
предузећа Покрајинског суда Wels под бројем FN 96380 k и "EMACS Privatstiftung", са 
седиштем на адреси А-2371 Hinterbrühl, Gaadner Straße 80, Аустрија, уписано у 
регистар предузећа Покрајинског суда Wiener Neustadt под бројем  FN 203296 t, стећи 
уделе у "Mondi Raubling" GmbH, са седиштем на адреси D-83064 Raubling, Rosenheimer 
Straße 37, Немачка, број регистрације HRB 10931, и тако што ће "Heinzel Holding" 
GmbH и "Bunzl & Biach Gesellchaft" m.b.H., са седиштем на адреси А-1210, Беч, 
Steinheilgasse 5-7, Аустрија, уписано у регистар предузећа Трговинског суда у Бечу под 
бројем FN 79555 v, стећи уделе у "Chiemgau Recycling" GmbH, са седиштем на адреси 
D-83064 Raubling, Am Baumgarten 4, Немачка, број регистрације HRB 2230. 
 
II  УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације извршио уплату у 
износу од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун Комисије за 
заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, с позивом на број 6/0-02-
830/2015-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о 
одобрењу концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о 
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Аустријско друштво "Heinzel Holding" GmbH (у даљем тексту: Heinzel или подносилац 
Пријаве), са регистрованим седиштем  на адреси А-4655 Vorchdorf, Einsiedlinger Straße 
47, уписано у регистар предузећа Покрајинског суда Wels под бројем FN 96380 k, 
поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 12. 
новембра 2015. године преко пуномоћника, адвоката Срђане Петронијевић, из 
адвокатске канцеларије "Моравчевић Војновић & Партнери", ул. Добрачина бр. 15, 
Београд, Република Србија, Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) бр. 6/0-
02-830/2015-1. Подносилац Пријаве је исту допунио поднеском бр. 6/0-02-830/2015-1 
од 26. новембра 2015. године. На основу увида у предметну документацију, Комисија 
је констатовала да је достављена Пријава уређена у складу са Уредбом о садржини и 
начину подношења пријаве концентрације ("Сл. гласник РС" бр. 89/2009), чиме су 
испуњени услови за поступање и одлучивање Комисије у овом предмету у скраћеном 
поступку. Подносилац Пријаве је извршио уплату накнаде за издавање акта Комисији, 
што је констатовано у ставу II диспозитива. 
 
Подносилац Пријаве је у складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције (у даљем 
тексту: Закон), дана 26. новембра 2015. године поднео Захтев за заштиту података бр. 
6/0-02-830/2015-3, на основу којег је Председник Комисије 01. децембра 2015. године, 
донео Закључак о заштити  података бр. 6/0-02-830/2015-5. 
  
Подносилац Пријаве - друштво Heinzel и друштва која су под његовом посредном или 
непосредном контролом чине Heinzel Групу. [...]1 аустријског друштва "Heinzel 
EMACS Beteiligungs" AG, Беч, Аустрија, а које је са 51% удела [...] акционар 
подносиоца Пријаве. [...] "EMACS Privatstiftung", [...] поседује [...] 49% удела у Heinzel-
у. [...] 
 
Основна делатност друштава у оквиру Heinzel Групе је производња и продаја пулпе, 
амбалаже и производа од папира. Производни погони и дистрибутивни центри Heinzel 
Групе лоцирани су у 23 земље на четири континента, а на страни тражње за 
производима Heinzel Групе налазе се фабрике за производњу амбалаже и производа од 
папира, издавачке куће, штампарије и велетрговци. Производни портфолио Heinzel 
Групе чини пет сектора: сектор производње пулпе и папира ("Zellstoff Pöls" AG - пулпа 
и крафт папир, "Laakirchen Papier" AG - папир за часописе и "AS Estonian Cell" - 
пулпа), сектор продаје ("Wilferd Heinzel" AG - продаја пулпе и папира, Europapier 
Група - продаја папира и "Bunzl & Biach Gesellchaft" m.b.H. - прерада и трговина 
отпадним папиром), сектор енергије, сектор пољопривреде и сектор непокретности. 
 
Heinzel Група је присутна на тржишту Републике Србије преко друштва "Europapier 
Дунав" д.о.о. Београд, са регистрованим седиштем на адреси Батајнички друм 6ф, 
Београд - Земун, матични број 20131322, шифра делатности 4676 - трговина на велико 
осталим полупроизводима. Друштво се бави дистрибуцијом разноврсне палете 
производа од финих папира за потребе професионалне графике и илустрација, као и за 
потребе канцеларијског пословања.  
  

                                                 
1 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 
Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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Heinzel Група остварила је консолидовани приход на светском тржишту у 2014. години 
од око 1,4 милијарди ЕУР, а  на тржишту Републике Србије (преко друштва "Europapier 
Дунав" д.о.о.) остварен је приход од око 15,7 милиона ЕУР. 
 
Прво циљно друштво - "Mondi Raubling" GmbH (у даљем тексту: Mondi Raubling) из 
Немачке, је део Mondi Групе друштава, која је интегрисани произвођач амбалаже и 
папира, која запошљава 26 хиљада радника у 31 држави широм света, са фокусом на 
Европу, Русију и Јужну Африку. [...] члан друштва Mondi Raubling је [...]. Фабрика 
папира Mondi Raubling налази се у Баварској, и поседује сопствену комбиновану 
топлану и електрану, као и сопствено постројење за сортирање папира. Фабрика 
снабдева купце у Немачкој, Италији, Аустрији, Пољској и Бенелуксу. Mondi Raubling 
производи материјале за амбалажу (материјале за амбалажу од таласастог картона) и 
његови производи укључују Kraft Top Liner (јак двослојни картон делимично израђен 
од рециклираних влакана који се користи за производњу плоча од таласастог картона 
када је потребна отпорна амбалажа), замену за крафтлајнер, Testliner (који се у целости 
може рециклирати и користи се за амбалажу која није штетна по животну средину, при 
чему његова површина обезбеђује већи ниво могућности штампања) и Fluting 
(стабилан и отпоран на влагу полухемијски флутинг, погодан за екстремно влажне, 
суве и хладне услове). Mondi Raubling [...]. Mondi Raubling запошљава око [...] радника 
и није остваривао приходе на тржишту Србије у претходне три године. У 2014. години 
Mondi Raubling остварио је на светском нивоу приход од [...] ЕУР.  
 
Друго циљно друштво - "Chiemgau Recycling" GmbH (у даљем тексту: Chiemgau 
Recycling) из Немачке, као и Mondi Raubling, припада Mondi Групи друштава. [...] члан 
друштва Chiemgau Recycling је [...]. Chiemgau Recycling сакупља стари папир у региону 
у близини фабрике папира Mondi Raubling и сортира га у сопственим постројењима. 
Осим тога, Chiemgau Recycling нуди својим купцима могућност одлагања 
индустријског отпада. Друштво се превасходно бави сакупљањем и превозом 
комуналног старог папира у областима Rosenheim и Traunstein. Chiemgau Recycling 
запошљава [...] радника, није присутан на тржишту Републике Србије, и није 
остваривао приходе на тржишту Србије у претходне три године, а на светском нивоу 
остварио је приход у 2014. години од [...] ЕУР. Друштва Mondi Raubling и Chiemgau 
Recycling ће у наставку текста заједнички бити означавана као Циљна друштва. 
 
Mondi Група је присутна на тржишту Републике Србије преко друштва "Mondi Paraćin" 
д.о.о. из Параћина и друштва "Intercell" д.о.о. из Шапца. Основну делатност друштва 
"Mondi Paraćin" д.о.о. регистрованог у Агенцији за привредне регистре 21. јануара 
2003. године, под матичним бројем 17472348, са седиштем у Параћину, ул. Чика 
Тасина бр. 27, чини производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и 
картона (шифра делатности 1721). Фабрика врећа у Параћину основана је 1996. године, 
а интегрисана је у мрежу Mondi фабрика 2003. године. Фабрика производи и продаје 
индустријске вреће произвођачима грађевинског материјала и цемента. Друштво је 
остварило приход у 2014. години у износу од око 6,9 милиона ЕУР. 
 
"Intercell" д.о.о. је друштво регистровано 04. марта 1996. године у Агенцији за 
привредне регистре под матичним бројем 17106856, са седиштем на адреси ул. Нова 
бр. 9, Шабац.  Ово друштво, попут друштва "Mondi Paraćin", има исту шифру 
делатности 1721- производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира и 
картона, док његову суштинску делатност, представља производња вишенаменских и 
вишеслојних индустријских папирних врећа. Друштво такође производи вентил вреће 
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и вреће са отвореним грлом за грађевински материјал и цемент, прехрамбене 
производе, сточну храну, семена и хемикалије. Фабрика је сертификована ISO 9001 и 
HACCP сертификатима, за поступање у складу са широким обимом захтева клијената. 
Друштво је у 2014. години остварило приход у износу од око 11,5 милиона ЕУР. 

 
Као правни основ концентрације Комисији је достављен Уговор о уступању пословних 
удела, [...]. На основу предметног Уговора, Комисија констатује да пријављена 
пословна трансакција представља концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2. 
Закона. Комисија je наведени Уговор који је достављен у оригиналном тексту и 
овереном преводу на српски језик, прихватила као валидан правни основ ове 
екстратериторијалне концентрације.  
 
За потребе дефинисања релевантног тржишта производа у предметној трансакцији, 
подносилац Пријаве је полазећи од пословних активности друштва Mondi Raubling и 
релевантне праксе Европске комисије, као прво релевантно тржиште производа 
предложио тржиште материјала за амбалажу од таласастог картона, које обухвата 
плоче (листове) равног картона и флутинг (таласасти слој) који се поставља између 
равних плоча. Таласасти картони у односу на број слојева могу бити једнослојни, 
трослојни, петослојни итд. Такође, подносилац Пријаве сматра да за потребе предметне 
трансакције није неопходно прецизно дефинисати релевантно тржиште производа 
имајући у виду да, без обзира на усвојену дефиницију релевантног тржишта производа, 
предметна концентрација неће имати било каквог утицаја на конкуренцију у 
Републици Србији, с обзиром да се активности учесника концентрације не преклапају 
на тржишту Републике Србије. Комисија је имајући у виду активност друштва Mondi 
Raubling, прихватила предложену дефиницију релевантног тржишта производа од 
стране подносиоца Пријаве, односно дефинисала исто као тржиште материјала за 
амбалажу од таласастог картона. С обзиром да Mondi Raubling није присутан на 
тржишту Републике Србије, Комисија није вршила даљу сегментацију материјала за 
амбалажу од таласастог картона у односу на то да ли се за производњу истог материјал 
користи први пут, или од рециклираних материјала.  
 
Подносилац Пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта производа у 
предметној трансакцији полазећи од активности другог Циљног друштва - Chiemgau 
Recycling, предложио тржиште куповине (сакупљања) старог папира и тржиште 
снабдевања старог папира. Такође, подносилац Пријаве сматра да за потребе 
предметне трансакције није неопходно прецизно дефинисати релевантно тржиште 
производа имајући у виду да, без обзира на усвојену дефиницију релевантног тржишта 
производа, предметна концентрација неће имати било каквог утицаја на конкуренцију 
у Републици Србији, с обзиром да се активности учесника концентрације не преклапају 
на тржишту Републике Србије, односно да друштво Chiemgau Recycling није присутно 
у Републици Србији. Комисија је имајући у виду активност друштва Chiemgau 
Recycling, прихватила предложену дефиницију релевантног тржишта производа од 
стране подносиоца Пријаве.  
 
У циљу дефинисања релевантног географског тржишта у предметној концентрацији, 
подносилац Пријаве је позивајући се на претходну праксу Европске Комисије (у даљем 
тексту: ЕК), предложио да релевантно географско тржиште материјала за амбалажу од 
таласастог картона буде најмање територија европског економског простора. Даље, 
подносилац наводи да је ЕК у одређеним случајевима одредила релевантно географско 
тржиште за сакупљање и снабдевање старим папиром као национално, а у неким 
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случајевима и као територију ЕЕП-а, док је коначну дефиницију тржишта оставила 
отвореном. Такође, подносилац Пријаве сматра да дефиниција релевантног 
географског тржишта може остати отворена, будући да реализација предметне 
трансакције неће довести до проблема у области конкуренције на тржишту Републике 
Србије. Комисија је полазећи од критеријума за дефинисање релевантног географског 
тржишта, у случају предметног поступка дефинисала исто на националном нивоу, 
односно као територију Републике Србије, што је у складу са законским 
надлежностима Комисије, која ефекте пријављених пословних трансакција са 
становишта утицаја њиховог спровођења на конкуренцију, процењује за оквир 
националне територије.  
 
На основу достављених података и информација од стране подносиоца Пријаве, 
Комисија констатује да предметна трансакција неће имати негативан утицај на 
конкуренцију у Републици Србији, будући да Циљна друштва немају пословних 
активности у Републици Србији, односно да не постоје хоризонтална преклапања 
активности учесника концентрације у Републици Србији. Осим тога, не постоје 
вертикални односи, нити пословни односи између учесника концентрације у 
Републици Србији. Сходно томе, реализација концентрације неће утицати на тржишне 
уделе у Србији, нити ће имати утицај на конкуренцију на релевантним тржиштима. 
[...].  
 
[...]  
 
На основу претходно изнетог, Комисија констатује да реализација предметне 
концентрације неће изазвати било какве негативне последице у погледу промене 
степена концентрисаности на дефинисаним релевантним тржиштима производа у 
Републици Србији. У складу са тим, оцењено је да спровођење пријављене 
концентрације неће довести до спречавања, ограничавања или нарушавања 
конкуренције на нашем националном тржишту или његовом делу, а нарочито до 
стварања или јачања доминантног положаја, чиме су се стекли услови да Комисија 
донесе одлуку о одобравању предметне концентрације, па је стога 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, 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. 
 
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 
пријема решења. 

 
 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
  

Доц. др Милоје Обрадовић 
 


