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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 6/0-02-670/2016-1, од 15. септембра 2016. године, коју је 
поднело привредно друштво „Mosburger GmbH“, са регистрованим седиштем на 
адреси Ketzergasse 112, A-1232 Беч, Аустрија, преко пуномоћника адвоката 
Бојанe Миљановић, из Београда, из адвокатске канцеларије „Karanović & 
Nikolić“ оад, ул. Ресавска бр. 23, дана 12. октобра 2016. године доноси следеће 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 
тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног 
друштва „Mosburger GmbH“, са седиштем на адреси Ketzergasse 112, A-1232 
Беч, Аустрија, регистрованог у Привредном регистру под бројем FN 93397 z, 
над циљним пословањем које обухвата производњу плоча таласастог картона и 
амбалаже од таласастог картона, које ће његови досадашњи власници компаније 
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş. и Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş., обе 
са регистрованим седиштем на адреси Şişecam Genel Merkezi Ǐçmeler Mah., D-
100 Karayolu Caddesi, No 44A 34947 Tuzla, Istambul, Turska, пренети на 
новоосновано акционарско друштво са регистрованим седиштем на адреси 
Mumtaz Zeytinoglu Bulvari, Organize Sanayi Bolgesi, 26110 Eskisehir-Turska, 
куповином свих акција новооснованог друштва.  

 

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 
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Датум: 12. октобар 2016. године 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

 
Друштво „Mosburger GmbH“, са регистрованим седиштем на адреси 

Ketzergasse 112, A-1232 Беч, Аустрија, (у даљем тексту: подносилац пријаве или 
Mosburger) поднелo je Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 
Комисија), дана 15. септембра 2016. године, преко пуномоћника адвоката Бојанe 
Миљановић, из адвокатске канцеларије „Karanović & Nikolić“ оад, из Београда, 
ул. Ресавска бр. 23, пријаву концентрације бр. 6/0-02-670/2016-1 (у даљем 
тексту: пријава), са предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у скраћеном 
поступку. 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 концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем 
тексту: Уредба), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку 
испитивања пријављене концентрације. Подносилац пријаве је благовремено и у 
целости уплатио прописани износ таксе 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 16. септембра 2016. године, поднео 
Комисији Захтев за заштиту података бр. 6/0-02-670/2016-2, о коме је одлучено 
посебним Закључком бр. 6/0-02-670/2016-3 од 30. септембра 2016. године. 

 
Увидом у достављену документацију овде учесника концентрације, 

изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, у њихове финансијске 
извештаје, као и у друге достављене доказе, утврђено је следеће чињенично 
стање.  

 
Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве друштво Mosburger основано је у складу са 
законима Аустрије и регистровано при Привредном Регистру под бројем FN 
93397 z. Друштво је активно у области производње плоча таласастог картона и 
амбалаже од таласастог картона, коју прави и испоручује у форми стандардних 
производа, или у форми специјализованих амбалажних решења у складу са 
индивидуалним захтевима и дефинисаним наруџбинама својих купаца. Друштво 
Mosburger припада Prinzhorn Grupi друштава која се сматра једним од европских 
тржишних лидера са годишњом производњом од око 1,9 милиона тона 
материјала од таласастог картона који се производи од рециклираног папира, и 
са годишњим приходом од око [...]1 евра. Prinzhorn Grupа запошљава око 5.800 
људи и активна је у 15 земаља.  

 
Prinzhorn Grupu чине три пословне јединице: 

- Hamburger Reciklaža (скупљање и трговина секундарним сировинама),  
- Hamburger Kartonski Materijal (производња материјала од таласастог 

картона, engl. containerboard) и  
- Dunapack Pakovanja (амбалажна решења од таласастог картона). 

 

                                                 
1 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону 
који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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Подносилац пријаве друштво Mosburger припада пословној јединици 
Dunapack Pakovanja. Ово друштво производи плоче од таласастог картона и 
амбалажу од овог матeријала. Плоче које се праве од таласастог картона су 
природни производ, еколошки прихватљив, економичан и 100% погодан за 
рециклирање. Mosburger производи и испоручује висококвалитетне стандардне 
производе и развија специјализована амбалажна решења у складу са захтевима 
купаца.  

 
Поред претходно поменутих пословних активности (Пословна јединица 

за Паковање), Prinzhorn Grupа је активна и у трговини рециклираним папиром 
(Пословна јединица за Рециклажу) и производњи материјала за амбалажу од 
таласастог картона (Пословна јединица за Картонски Материјал). Пословне 
активности Prinzhorn Grupе у овим областима нису релевантне за потребе 
предметне пријаве, с обзиром да нема преклапања са Циљним пословањем. 

 
Prinzhorn Grupа у Републици Србији присутна је преко зависног друштва 

„Tehnopapir“ d.o.o. Beograd. Друштво је регистровано у АПР под матичним 
бројем 17171631 за неспецијализовану трговину на велико (шифра делатности: 
4690). Његова стварна делатност односи се на сакупљање и балирање отпадног 
папира и трговину на велико отпадним папиром и различитим врстама 
амбалажног папира и папирне конфекције. Чланови сувласници друштва 
„Tehnopapir“ d.o.o. су Hamburger Recycling Group GmbH са уделом од 80%, и 
три физичка лица са уделима од 5,4%, 5,6% и 9%. Ово домаће друштво припада 
пословној јединици Hamburger Reciklaža. Осим тога ова Група друштава свој 
приход на националном тржишту остварује и путем прекограничне продаје 
својих производа произведених у некој од фабрика у иностранству, услед 
чињенице да у Републици Србији не поседује производне капацитете. 

 
Предмет преузимања у пословној трансакцији је Циљно пословање које 

обухвата производњу плоча таласастог картона и амбалаже од таласастог 
картона у Eskişehir fabrici Şişecam Grupe, која је тренутно у власништву 
Продаваца – друштава Türkiye Şişe ve Cam Fabrikalari A.Ş. и Paşabahçe Cam 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., посредством њиховог зависног друштва Camis Ambalaj 
Sanayi A.Ş. са регистрованим седиштем на адреси Istasyon Mah. Sehitler Cad. No. 
139 Tuzla, Istanbul, Turska (у даљем тексту: Camis). Продавци имају 100% удела 
у овом друштву. Циљно пословање скоро искључиво је активно на турском 
тржишту [...]. У Републици Србији Циљно пословање није присутно и није 
остварило било какав приход у 2015. години. 

 
Опис концентрације и акт о концентрацији 

 
Предметна концентрација се тиче стицања појединачне контроле од 

стране Prinzhorn Grupе над Циљним пословањем у складу са Уговором о 
купопродаји акција. [...]. Након оснивања Друштва, Продавци ће бити 
акционари који ће поседовати 100% укупног основног капитала Друштва. 
Продавци желе да продају Mosburger-u, а Mosburger је спреман да купи од 
Продавца све акције Друштва, у складу са одредбама Уговора. Као резултат 
трансакције, Циљно пословање ће бити под појединачном контролом Prinzhorn 
Grupе.  
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Као правни основ спровођења предметне трансакције, Комисији је од 
стране подносиоца пријаве достављен Уговор о купопродаји акција потписан 
31. августа 2016. године. Наведеним Уговором заинтересоване стране су 
обострано исказале постојање озбиљне намере за приступање одређеном 
међусобном пословном односу, чијом реализацијом настаје концентрација у 
смислу Закона. Комисија је након упознавања са садржајем Уговора о 
купопродаји, исти оценила као валидан акт о концентрацији, што је у складу са 
Законом.  

 
Комисија је целокупну документацију везану за поступак стицања 

појединачне контроле од стране Prinzhorn Grupе над Циљним пословањем 
прихватила као правни основ ове концентрације, а исти се налази у списима 
предмета. 

 
Испуњеност услова за подношење пријаве 

 
Комисија је закључила да предметна трансакција представља 

концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. На основу 
достављених података о висини укупних прихода које су сви учесници у 
концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 
2015. години, Комисија је утврдила да је постојала обавеза пријаве 
концентрације, јер је укупан приход учесника у концентрацији у обрачунској 
2015. години већи од износа који су прописани чланом 61. Закона. Комисија је 
утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са 
чланом 63. став 1. Закона. Такође је утврђено да је пријава поднета у складу са 
чланом 6. став 1. тачка 2) под- тачка (1) Уредбе. 

 

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 и услуга које 
потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене 
и цене, док 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.  

 
Учесници концентрације сматрају да за потребе предметне пријаве није 

неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа, јер без обзира 
на усвојену дефиницију, трансакција неће имати ефеката на конкуренцију у 
Републици Србији, с обзиром да Циљно друштво није присутно на релевантном 
тржишту у Републици Србији.  

 
Међутим, ради достављања потпуних информација, учесници предметне 

трансакције сматрају да би се релевантно тржиште производа за пријављену 
концентрацију у Републици Србији, а имајући у виду активности циљног 
пословања, могло дефинисати или као тржиште велепродаје решења за 
паковање од таласастог картона (као шире релевантно тржиште) или би се могла 
извршити даља сегментација на ужа тржишта, и то на плоче од таласастог 
картона са једне стране и на амбалажу од таласастог картона са друге стране. 
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Комисија није могла да прихвати овакав приступ подносиоца пријаве, те 

је за оцену ефеката предметне концентрације релевантно тржиште производа 
дефинисала као тржиште производње и продаје плоча од таласастог картона и 
амбалаже од таласастог картона, уз напомену да даље сегментирање 
релевантног тржишта производа за потребе овог поступка није неопходно.  

 
Што се тиче географског опсега тржишта предметне концентрације, 

учесници сматрају да би релевантно географско тржиште требало дефинисати 
на националном нивоу, односно као територију Републике Србије. Комисија је 
наведени предлог прихватила као исправан. 

 
Оцена ефеката концентрације 

 
У поступку анализе тржишних удела учесника концентрације и њихових 

конкурената на дефинисаном релевантном тржишту, друштво Mosburger 
доставило је податке везане за процену тржишног удела подносиоца пријаве и 
конкурената у промету релевантним производима на тржишту Републике 
Србије за 2015. годину, услед чињенице да на овом тржишту Prinzhorn Grupа не 
поседује производне капацитете. 

 
Како би избегао достављање нетачних информација, подносилац пријаве 

је доставио само процену тржишног удела подносиоца и његових конкурената. 
На основу тих показатеља, међу конкурентима поред подносиоца пријаве који 
има око /0-5/% удела на релевантном тржишту, присутни су Avala Ada a.d. 
Beograd са око /30-40/% удела, Kartonval doo Šabac са око /30-40/% удела, DS 
Smith Packaging doo Kruševac са око /10-20/% удела, A-rea doo Novi Sad са око 
/5-10/% удела, Mladost doo Odžaci са око /0-5/% удела и остали са око /0-5/% 
удела. 

 
Наведени подаци представљају процену подносиоца пријаве, будући да 

званични подаци нису доступни. Подаци о продаји таласастих плоча и амбалаже 
од таласастог картона имају врло високу флуктуацију, обзиром да се ова роба 
наручује од стране купца и испоручује у врло кратком року. Стога, подносилац 
пријаве нема информације, чак ни оквирне процене у погледу асортимана 
производа конкурената. 

 
С обзиром да Циљно пословање није присутно на домаћем тржишту и да 

нема преклапања у Републици Србији, подносилац пријаве сматра да 
трансакција не доводи до било каквих негативних ефеката са становишта права 
конкуренције на српском тржишту. 

 
У конкретном случају спровођење предметне концентрације неће за свој 

резултат имати никакво здруживање појединачних снага учесника 
концентрације (хоризонталне ефекте), нити промену тржишног удела 
подносиоца пријаве јер циљно друштво није присутно на дефинисаном 
релевантном тржишту.  

 
На основу утврђеног чињеничног стања у овом управном поступку, 

Комисија је закључила да се у конкретном случају ради о дозвољеној 
концентрацији. У поступку испитивања ефеката пријављене концентрације на 
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конкуренцију, Комисија је, на основу јавно доступних информација и података 
које јој је доставио подносилац пријаве, закључила да спровођење пријављене 
концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања 
конкуренције на тржишту Републике Србије, или било ком његовом делу, а 
нарочито стварањем или јачањем доминантног положаја, односно да се у 
конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, 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 достављања решења. 
 
 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  
  

Др Милоје Обрадовић 

 

 


