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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. 30/10) 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 6/0-02-376/2016-1, од 4. маја 2016. године, коју је у име 

друштва „Gren Holdings Limited“ са регистрованим седиштем на адреси 

Prodromou & Dimitrakopoulou 2, 5. спарат, 1090, Никозија, Кипар, регистрованог 

при Регистру компанија Кипра под бројем HE 346909, по приложеном 

пуномоћју поднеo Бојан Вучковић, адвокат из оад „Kарановић & Николић“ из 

Београда, ул. Ресавска бр. 23, дана 31. маја 2016. године доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем контроле од стране друштва „Gren Holdings 

Limited“ основаног у складу са законима Кипра, са седиштем на адреси 

Prodromou & Dimitrakopoulou 2, 5. спарат, 1090, Никозија, Кипар, регистрованог 

при Регистру компанија Кипра под бројем HE 346909, над друштвом „Romgreen 

Universal Limited“, основаним у складу са законима Кипра, са седиштем на 

адреси 12 Kennedy, Kennedy Business Centre, 2. спрат, Никозија, Кипар, 

регистрованим при Регистру компанија Кипра под бројем HE 298063, 

преузимањем већинског пакета акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио 

износ од 25.000 (двадесетпетхиљада) евра на девизни рачун Комисије за 

заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, што представља 

утврђену висину таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 
 
 
 
 

 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

         Број: 6/0-02-376/2016-5 

     Датум: 31. мај 2016. године 

        Б е о г р а д 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво „Gren Holdings Limited“, са Кипра (у даљем тексту: 

Gren Holdings или подносилац пријаве) преко пуномоћника адвоката Бојана 

Вучковића из адвокатске канцеларије „Kарановић & Николић“ из Београда, ул. 

Ресавска бр. 23, поднело је 4. маја 2016. године, Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) пријаву концентрације број 6/0-02-

376/2016-1 (у даљем тексту: пријава). Допуном документације која је Комисији 

достављена 9. маја 2016. године, отклоњени су недостаци иницијалне пријаве, 

чиме су испуњени услови за поступање и одлучивање у овом предмету у 

скраћеном поступку. Подносилац пријаве уплатио је прописани износ таксе за 

издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II диспозитива. 

 

Подносилац пријаве је у складу са чланом 45. Закона о заштити 

конкуренције (у даљем тексту: Закон), дана 20. маја 2016. године, поднео 

Комисији Захтев за заштиту података бр. 6/0-02-376/2016-3, на основу којег је 

председник Комисије донео посебан Закључак. 

 

Gren Holdings је основан 2015. године као друштво са ограниченом 

одговорношћу организовано у складу са законима Кипра. Делатност друштва 

везана је за поступак стицања удела у компанијама као и поступак управљања и 

контроле таквих удела. Власник 100% удела у друштву Gren Holdings је Abris 

Fond II&II-A. У вези предметне трансакције друштво Gren Holdings служи као 

друштво за посебну намену (engl.special purpose vehicle).  

 

Подносилац пријаве, друштво Gren Holdings послује као део Abris grupe. 

Ова група, коју чине приватни инвестициони фондови којима управљају Abris 

Capital Partners (Fund I) Limited и Abris Capital Partners Limited, обухвата Abris 

Fond I и Abris Fond II&II-A. Подршку инвестиционим активностима Abris grupe 

пружају и друге компаније које послују у оквиру групе, као што је Abris Capital 

Partners SRL са седиштем у Румунији, Букурешту. 

 

Портфолио компанија у које је инвестирао Abris Fond I обухвата 

различите секторе, као што су финансијске услуге и малопродаја. Овај фонд не 

поседује уделе у друштвима која су активна на тржишту Републике Србије. 

 

Основна пословна активност Abris Fond II&II-A везана је за улагање у 

компаније средње величине у Централној и Источној Европи. Овај фонд 

инвестирао је у компаније које су активне у разнородним областима пословања, 

као што су пољопривреда, амбалажни материјал - штампано картонско 

паковање и налепнице, трговина половним аутомобилима и услуге испоруке. 

Abris Fond II&II-A у свом портфељу нема компаније активне на тржишту 

Републике Србије. 

 

На тржишту Републике Србије Abris grupа директно је присутна преко 

друштва „Patent Co.“ d.o.o. Мишићево, Суботица, и индиректно кроз продају 

коју поједине њене компаније са седиштем ван Србије остварују у Републици 

Србији.  

 

На домаћем тржишту Abris grupа и циљно друштво су присутни на 

различитим секторима и њихове пословне активности се не преклапају. 
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Домаће друштво Patent Co. d.o.o. регистровано је Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 08829675, а претежна делатност је производња 

готове хране за домаће животиње (шифра делатности: 1091). Поред домаћег 

тржишта, ово друштво своје производе пласира и у одређеном броју страних 

земаља.  

 

Учесник предметне концентрације, над којим се врши промена контроле 

је друштво „Romgreen Universal Limited“, основано у складу са законима Кипра 

(у даљем тексту: циљно друштво). Циљно друштво је део Green Group, 

групације под контролом продавца друштва Green Group Romania Holdings 

Limited, основаног у складу са законима Џерзија, са седиштем на адреси One 

Seaton Place, St. Helier, Jersey JE4 8YJ, Каналска острва, регистрованог при 

Привредном регистру под бројем JE 109665. Green Group пружа различите 

услуге у области управљања отпадом, претежно у Румунији, као и у неколико 

других земаља укључујући и Србију. [...]
1
 

 

Под контролом циљног друштва у Републици Србији послује DOO 

Greentech Предузеће за производњу, трговину и услуге Нови Сад, (у даљем 

тексту: Greentech Srbija). Друштво је регистровано у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 20057696, а претежна делатност је поновна 

употреба разноврсних материјала (шифра делатности: 3832). У свом пословању 

Greentech Srbija се бави прикупљањем, рециклажом и прерадом пластичног 

отпада. Производња овог друштва обухвата два сегмента и то PET fleks (добијен 

хладним и врелим испирањем) и PE гранулате који се производе од отпадних PE 

трака. Поред пластичног отпада, ово домаће друштво у мањој мери управља и 

прикупљањем других врста отпада, као што су отпадни папир и стакло. 

 

Предложеном пословном трансакцијом, а на основу Уговора о куповини 

акција, од 19. априла 2016. године, подносилац као купац ће од продавца стећи 

/70-80/% удела у циљном друштву, чиме ће стећи контролу над циљним 

друштвом и свим његовим зависним друштвима.  

 

[...] 

 

Комисија је Уговор о куповини акција прихватила као валидан правни 

основ ове концентрације, а исти се налази у списима предмета. 

 

Трансакција представља стицање појединачне контроле подносиоца над 

циљним друштвом у смислу члана 17. став 1, тачка 2) Закона o заштити 

конкуренције (у даљем тексту: Закон). Учесник на тржишту који стиче контролу 

има обавезу пријаве концентрације у смислу члана 61. став 1. тачка 1. Закона, 

што је утврђено увидом у финансијске извештаје учесника концентрације. 

Пријава је поднета благовремено у року од 15 дана од дана закључења уговора 

који представља акт о концентрацији, у складу са чланом 63. став 1. тачка 1. 

Закона. Такође, предметна пријава поднета је и у складу са чланом 6. став 1. 

тачка 1) Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“, бр. 5/2016).  

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону 

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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Релевантно тржиште производа/услуга, односно релевантно географско 

тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о критеријумима 

за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009).  

 

Приликом предлагања дефиниције релевантног тржишта 

производа/услуга пошло се од пословних активности циљног друштва на 

територији Републике Србије. Сагледавајући све пословне активности циљног 

друштва на територији Републике Србије, подносилац пријаве предложио је да 

се, за сврху оцене предметне трансакције, релевантно тржиште производа 

одреди као прикупљање и прерада отпада на територији Републике Србије. При 

томе, подносилац пријаве имао је у виду претходну праксу Комисије, која је у 

предмету бр. 6/0-02-723/2015-4 од 15. октобра 2015. године, са сродном области 

пословања, релевантно тржиште производа дефинисала као прикупљање и 

прераду папирног и пластичног отпада. Имајући у виду да се поред папирног и 

пластичног отпада циљно друштво бави и управљањем других врста отпада 

(метал и стакло), учесници предлажу дефиницију која би обухватила све 

различите врсте отпада. Учесници концентрације сматрају да даље 

рашчлањавање тржишта на основу врсте отпада није неопходно за оцену 

предметне трансакције, јер ужа дефиниција релевантног тржишта не би ни на 

који начин утицала на оцену трансакције. У сваком случају, без обзира на то 

како се релевантно тржиште производа дефинише у погледу делатности 

управљања отпадом, тржишни удео подносиоца би на таквом тржишту у 

Републици Србији након реализације ове концентрације износио око /5-10/%. 

Због тога учесници сматрају да није потребно прецизно дефинисање 

релевантног тржишта производа за сврху оцене трансакције.  

 

Учесници концентрације сматрају да је релевантно географско тржиште 

национално јер у погледу прикупљања и прераде отпада услови конкуренције 

нису битно различити између појединих делова Србије. Предложена дефиниција 

релевантног географског тржишта која обухвата целу територију Републике 

Србије је у складу са претходном праксом Комисије.  

 

Овакав приступ, односно предлог подносиоца пријаве, како релевантног 

тржишта производа/услуга, тако и релевантног географског тржишта, Комисија 

је прихватила као исправан.  

 

У предметној трансакцији, подносилац пријаве није присутан на 

релевантном тржишту у погледу управљања отпадом, док се пословне 

активности циљног друштва у Републици Србији могу поделити у две групе: у 

прву где спадају пословне активности друштва Greentech Srbija и другу која се 

тиче продаје коју остварују зависна друштва циљног друштва из Румуније у 

Републици Србији.  

 

Из перспективе друштва Greentech Srbija, тржиште управљања отпадом 

генерално се може сегментирати на тржиште набавке (на коме домаћа друштва 

набављају отпад који затим продају) и на тржиште продаје (на коме се продају 

производи засновани на преради отпада). Поред наведених тржишта постоји и 

тржиште на коме се произведени отпад користи као input и користи у 

производњи појединих међу-производа од пластике. 
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У пословима набавке домаће друштво превасходно је активно у набавци 

пластичне амбалаже (PET и фолије). Поред тога Greentech Srbija, као споредне 

активности прикупља и друге облике амбалаже (отпадни картон, отпадно 

стакло, лименке). 

 

Производња Greentech Srbija као што је наведено, обухвата две групе 

производа: PET fleks (хладно и врело испрани) и PE грануле. PET fleks се 

користи у текстилној индустрији за израду одеће, аутомобилској и грађевинској 

индустрији, индустрији намештаја, тепиха, пуњење душека и јастука. Његова 

примена је све већа и користи се као геотекстилна подлога за путеве и депоније 

или за изолацију у грађевинарству. Већи део својих производа ово друштво 

пласира на инострано тржиште и компанијама које послују у оквиру групе из 

Румуније.  

 

На домаћем тржишту поред друштва Greentech Srbija, активне су и 

поједине компаније Green Group из Румуније које директно остварују продају 

купцима у Србији. Конкретно, ради се о продаји PET трака и PET влакана. 

Наведени производи се због својих изузетних техничких карактеристика 

користе за везивање и осигурање различитих паковања – палета, елемената у 

грађевинарству, дрвној индустрији, металургији и др. Према проценама домаћег 

друштва његов тржишни удео на релевантном тржишту износи око /5-10/%. 

Пословима рециклаже у Републици Србији бави се комуналне службе и бројни 

појединци опредељени на одређене врсте отпада као што су папир, метал, 

стакло, пластика, електронски отпад и друго. 

 

На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и 

утврђених чињеница у овом поступку, Комисија је закључила да реализација 

предметне концентрације неће изазвати негативне последице на тржишту 

Републике Србије. 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, чиме су се 

стекли услови да Комисија донесе одлуку о одобравању предметне 

концентрације, па је стога одлучено као у ставу I диспозитива. 

 

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 средству: 

 

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 
  

Др Милоје Обрадовић 
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