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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

   

 

 

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 6/0-02-535/2017-1, коју су дана 2. августа 2017. године 

поднели привредно друштво Europapier International AG, сa седиштем на адреси 

Gaadner Straße 80, 2371 Hinerbrühl, Аустрија, матични број FN 332815, и физичко лице 

Вице Станић, са пребивалиштем на адреси Пут Рибњака 3, HR-21310 Oмиш, Хрватска, 

које заступа пуномоћник адвокат Бојан Вучковић из адвокатске канцеларије Карановић 

& Николић, са седиштем на адреси Ресавска бр.23, Београд, дана 4. септембра 2017. 

године, доноси следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне контроле друштва Europapier International AG, сa 

седиштем на адреси Gaadner Straße 80, 2371 Hinerbrühl, Аустрија, матични број FN 

332815, над друштвом Fortuna Komers d.o.o. Сплит, са седиштем на адреси Стинице 12, 

Сплит, Хрватска, матични број 060052648, односно пословањем овог друштва у 

области визуелних комуникација, уз истовремену промену појединачне у заједничку 

контролу над делом пословања друштва Fortuna Komers d.o.o. Сплит које ће бити 

измештено у новооснована друштва, а које се састоји од индустријског пословања за 

потребе визуелних комуникација, коју ће вршити друштво Europapier International AG 

и Вице Станић, са пребивалиштем на адреси Пут Рибњака 3, HR-21310 Oмиш, 

Хрватска, у својству оснивача и чланова ових друштава. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве, привредно друштво Europapier 

International AG и физичко лице Вице Станић извршили уплату износа од 25.000,00 

(двадесетпетхиљада и 00/100) евра дана 4. августа 2017. године на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 
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Образложење 
 

Привредно друштво Europapier International AG, сa седиштем на адреси Gaadner Straße 

80, 2371 Hinerbrühl, Аустрија, матични број FN 332815, и физичко лице Вице Станић, 

са пребивалиштем на адреси Пут Рибњака 3, HR-21310 Oмиш, Хрватска (у даљем 

тексту: Europapier и Вице Станић), поднели су дана 2. августа 2017. године преко 

пуномоћника пријаву концентрације (даље у тексту: пријава) која је заведена под 

бројем 6/0-02-535/2017-1. Подносиоци пријаве су предложили да Комисија за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту 

у скраћеном поступку.  

 

Увидом у достављену документацију, као и у допуне од 9. и 24. августа 2017. године, 

Комисија је утврдила да је поднета пријава потпуна и у складу са Законом о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон) и са 

чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку 

испитивања пријављене концентрације по скраћеном поступку. Саставни део пријаве 

чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за 

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

 

Подносиоци пријаве су 4. августа 2017. године, доставили Комисији и Захтев за 

заштиту података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-

02-535/2017-6, од 4. септембра 2017. године. 

 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве, друштво Europapier представља део Heinzel Grupe. Матично 

друштво ове групе друштава је друштво Heinzel Holding GmbH, са седиштем на адреси 

Einsiedlinger Straße 47, 4655 Vorchdorf, Аустрија. Heinzel Grupа са својим зависним 

друштвима Zellstoff Pöls AG (Аустрија), Laakirchen Papier AG (Аустрија), Raubling 

Papier GmbH (Немачка) и AS Estonian Cell (Естонија) представља једног од највећих 

произвођача целулозе, контејнера и папира за часописе у Централној и Источној 

Европи. Трговачка пословна јединица групе обухвата компанију Heinzelsales, глобално 

активну компанију у трговини папиром и целулозом, и Europapier, водећег трговца 

папиром у Централној и Источној Европи. У оквиру Heinzel Grupe послује и компанија 

Bunzl&Biach, која представља једну од највећих компанија за третман и дистрибуцију 

отпадних папира у Аустрији. 

 

У Републици Србији Heinzel Grupа и друштво Europapier послују преко свог зависног 

друштва Europapier Dunav d.o.o., са седиштем на адреси Батајнички Друм 6ф, Београд-

Земун, матични број 20131322, претежна регистрована делатност: трговина на велико 

осталим полупроизводима (шифра делатности: 4676). Стварна делатност овог друштва 

односи се на велепродају папира, паковања, канцеларијског материјала, хигијенских 

производа и у мањем обиму производа визуелне комуникације. 

 

Подносилац пријаве, физичко лице Вице Станић је хрватски предузетник и тренутно је 

контролни члан друштва Fortuna Komers d.o.o. Сплит и осталих друштава у оквиру 

Fortuna Digital Grupe. У Републици Србији, Вице Станић је директни и једини члан 

друштва Fortuna Digital d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси 
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Милутина Миланковића 19а, Београд, матични број 20726610, претежна регистрована 

делатност: неспецијализована трговина на велико (шифра делатности: 4690). 

 

Fortuna Komers d.o.o. Сплит, са седиштем на адреси Стинице 12, Сплит, Хрватска, 

матични број 060052648 (даље у тексту: Fortuna Komers), уједно је и матично друштво 

Fortuna Digital Grupe и циљно друштво у предметној концентрацији. Ова група преко 

својих повезаних и зависних друштава послује у Србији, Босни и Херцеговини, 

Словенији, Мађарској, Словачкој и Чешкој Републици. Друштва у оквиру Fortuna 

Digital Grupe активна су у две области пословања: 

1. Област визуелних комуникација (даље у тексту: Viscom пословање) која 

обухвата велепродају папира, самолепљиве и несамолепљиве пластике и 

текстила за обраду у дигиталној штампи (велики формат), самолепљивих 

филмова за уличне знакове, мастила, дисплеј система и осталих хардвера и 

софтвера за штампање, сечење и обраду у вези са пословима визуелне 

комуникације, као и пружање повезаних саветодавних и осталих услуга и  

2. Индустријско пословање везано за визуелне комуникације које обухвата 

велепродају индустријских машина за штампање, конвертовање и накнадну 

обраду великих формата, укључујући повезана мастила, потрошни материјал и 

софтвер (даље у тексту: индустријско пословање). 

 

Друштво F Digital s.r.o. Prague, са седиштем на адреси Drtinova 557/10 Smichov, 15000 

Праг, Чешка Република које послује у оквиру  Fortuna Digital Grupe активно је само у 

области индустријског пословања везаног за визуелне комуникације. Зависно друштво 

Fortuna Digital Grupe у Републици Србији, Fortuna Digital d.o.o. Beograd, активно је и у 

области визуелних комуникација и у области индустријског пословања везаног за 

визуелне комуникације. 

 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Меморандум о разумевању закључен 

1. августа 2017. године између друштва Europapier International AG и физичког лица 

Вице Станића. У складу са [...] реализација предметне концентрације је планирана у 3 

фазе.  

 
[...] 
 

Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна сложена и вишефазна трансакција 

представља концентрацију у смислу  члана 17. став 1. тачка 2 и тачка 3. Учесници у 

концентрацији имају обавезу пријаве концентрације у смислу члана 61. став 1. тачка 1. 

Закона, што је утврђено увидом у податке о њиховим приходима и у њихове 

финансијске извештаје. Пријава је поднета благовремено у складу са одредбама члана 

63. став 1. тачка 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. 
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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.  

 

За потребе предметне концентрације, Комисија је релевантна тржишта производа 

дефинисала у складу са активностима циљног друштва на тржишту Републике Србије, 

као: 

1. Тржиште велепродаје производа везаних за визуелне комуникације и 

2. Тржиште велепродаје индустријских машина у сфери пословања визуелних 

комуникација. 

 

Релевантно тржиште велепродаје производа везаних за визуелне комуникације 

обухвата продају на велико папира, текстила, самолепљиве и несамолепљиве пластике, 

синтетичких и осталих медија за обраду у дигиталној штампи, мастила, као и 

самолепљивих филмова за уличне знакове, дисплеј система и осталих хардвера и 

софтвера за штампање, сечење и обраду у вези са пословима визуелне комуникације, 

као и пружање повезаних саветодавних и осталих услуга. 

 

Релевантно тржиште велепродаје индустријских машина у сфери пословања визуелних 

комуникација обухвата велепродају индустријских машина за штампање, 

конвертовање и накнадну обраду великих формата, укључујући повезана мастила, 

потрошни материјал и софтвер. 

 

Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези 

члана 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је 

констатовала да су током 2016. године на релевантном тржишту велепродаје производа 

везаних за визуелне комуникације у Републици Србији била присутна оба учесника у 

концентрацији (друштва Fortuna Komers и Europapier). Према наводима у пријави, 

главни конкуренти подносиоца пријаве на овом релевантном тржишту производа у 

Републици Србији су: друштво Oracal Polikarbonati d.o.o. Smederevo са тржишним 

учешћем од /30-40/%, друштво Tuplex SRB d.o.o. Beograd са тржишним учешћем од 

/20-30/%, Banovina d.o.o. Beograd са тржишним учешћем од /10-20/% и друштво Jet 

Direct d.o.o. Beograd са тржишним учешћем од /5-10/%. С обзиром на то да је друштво 

Fortuna Komers на горе поменутом релевантном тржишту производа у Републици 

Србији у 2016. години остварило тржишно учешће од /10-20/%, а друштво Europapier 

тржишно учешће од /0-5/%, Комисија је оценила да предметна концентрација неће 

довести до значајних хоризонталних преклапања учесника на тржишту која би могла 

имати негативне ефекте на конкуренцију на тржишту Републике Србије.  

 

Према наводима у пријави, на релевантном тржишту велепродаје индустријских 

машина у сфери пословања визуелних комуникација у Републици Србији током 2016. 

године било је присутно само друштво Fortuna Komers које је према проценама 
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подносиоца пријаве остварило тржишно учешће од око /20-30/%, при чему је укупна 

вредност дефинисаног релевантног производа процењена на  око [...] милиона евра. 

Према проценама подносиоца пријаве, главни конкуренти учесника предметне 

концентрације на овом релевантном тржишту производа у Републици Србији су: 

друштво Sitotehnika, друштво Difol, друштво Mirage SRB, друштво Alphaset, друштво 

New Name и друштво Everest. Према наводима у пријави, учесници концентрације 

нису у могућности да процене тржишна учешћа главних конкурената на овом 

релевантном тржишту производа јер се њихови укупни приходи односе и на област 

визуелних комуникација и на област индустријског пословања везаног за визуелне 

комуникације за које им нису доступни одвојени подаци. С обзиром на то да друштво 

Europapier током 2016. године није било присутно на релевантном тржишту 

велепродаје индустријских машина у сфери пословања визуелних комуникација у 

Републици Србији, Комисија је оценила да предметна концентрација неће довести до 

хоризонталних преклапања на овом релевантном тржишту производа/услуга.  

 

Приликом оцене вертикалних ефеката предметне концентрације, Комисија је оценила 

да исти нису значајни с обзиром на то да је током 2016. године пословна сарадња 

између друштава  Fortuna Komers и Europapier у Републици Србији имала обим од само 

[...] евра. Реч је продаји дигиталних медија друштва Fortuna Digital d.o.o. Beograd 

друштву Europapier Dunav d.o.o. 

 

Имајући у виду све претходно 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. 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. 
 

 

Поука о правном средству 

 

Против овог решења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор 

тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од пријема решења, за коју се 

плаћа такса у висини од 390 динара.  

 

 

               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

  

       Др Милоје Обрадовић  


