
                

 

 
               Објављени текст садржи заштићене податке.    

           Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или  

            у распону који Комисија сматра одговарајућим    

                                        начином заштите. 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

                                                                      

 

 

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника 

Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-165/2017-10 од 02. јуна 2017. године, 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 6/0-02-534/2017-1, коју је 

дана 02. августа 2017. године поднело привредно друштво PPRS Holdings Limited, са 

регистрованим седиштем на адреси 2 Prodromou & Dimitrakopolou Street, 5
th

 floor, 1090 

Никозија, Кипар, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића из адвокатске 

канцеларије Karanović & Nikolić o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, дана 27. септембра 

2017. 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 друштва PPRS Holdings Limited, са 

регистрованим седиштем на адреси 2 Prodromou & Dimitrakopolou Street, 5
th

 floor, 1090 

Никозија, Кипар, регистрованог под регистарским бројем HE 342191 над друштвом 

Fertero Limited, са регистрованим седиштем на адреси 2 Prodromou & Dimitrakopolou 

Street, 5
th

 floor, 1090 Никозија, Кипар, регистрованог под регистарским бројем HE 

339783.  

 

 

II    УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве извршио уплату износа од 25.000 евра 

(двадесетпетхиљада) евра,  дана 08. августа 2017. године, на рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције, што представља прописан износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

 

 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-534/2017-9 

Датум: 27. септембар 2017. 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 PPRS Holdings Limited, са регистрованим седиштем на 

адреси 2 Prodromou & Dimitrakopolou Street, 5
th

 floor, 1090 Никозија, Кипар, матични 

број  HE 342191 (у даљем тексту: подносилац пријаве или PPRS), поднело је Комисији 

за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 02. августа 2017. године, преко 

пуномоћника адвоката Бојана Вучковића из адвокатске канцеларије Karanović & 

Nikolić o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-534/2017-1. 

           Увидом у достављену документацију, и допуне од 25., 30. и 31. августа 2017. 

године, 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), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку 

испитивања пријављене концентрације. 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. 

 

            На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон), 

учесник у концентрацији је поднео Комисији захтев за заштиту одређених података 

садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација 

података чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог 

захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.  

 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

          Подносилац пријаве је друштво са ограниченом одговорношћу које је део Abris 

групе. Abris група, коју чине приватни инвестициони фондови којим управљају Abris 

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

Mid-Market Fund LP („Abris Fond I“), Abris CEE Mid-Market Fund II LP и Abris CEE 

Mid-Market Fund II-A LP ( заједно: „Abris Fond II&II-A“) као и Abris CEE Mid-Market 

Fund III LP („Abris Fund III“) (који ће у даљем тексту заједнички бити означавани као  

„Фондови“). 

 

         Abris група је на тржишту Републике Србије присутна кроз три привредна 

друштва:  

 

- Patent Co. preduzeće za proizvodnju usluge i promet d.o.o. Mišićevo, са 

регистрованим седиштем на адреси Владе Ћетковића 1а, Мишићево, Суботица, 

регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08829675. 

Друштво је активно у производњи хране за домаће животиње (шифра: 1091). 

Patent Co. производи широк асортиман производа високог квалитета, који се 

извозе у преко 25 земаља широм света. Асортиман производа Patent Co. 

укључује смесе за стоку, концентрате на бази протеина, минерале, као и 

високо квалитетне адитиве. 

- Društvo za proizvodnju, promet i inženjering Kopernikus technology d.o.o. 

Beograd (Novi Beograd), са регистрованим седиштем на адреси Јурија Гагарина 
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206, Београд, регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним 

бројем 17202057. Претежна делатност друштва обухвата услуге кабловске 

телекомуникације (шифра:6110). Kopernikus technology нуди услуге 

широкопојасног приступа интернету и кабловске телевизије. 

- D.o.o. Greentech preduzeće za proizvodnju, trgovinu i usluge Novi Sad, са 

регистрованим седиштем на адреси Булевар Краља Петра 17, Нови Сад, 

регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20057696. 

Претежна делатност друштва је поновна употреба разврстаних материјала 

(шифра: 3832). Друштво Greentech је активно у рециклажи свих главних 

токова отпада, укључујући PET, електронски и електрични отпад (WEEE), 

стакла и батерије.  

 

          Сва зависна друштва стицаоца контроле, над којима има непосредну или 

посредну, појединачну или заједничку контролу, без обзира на државу оснивања и 

седишта, третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона. 

 

          Поред поменутих зависних друштава, Abris Група је индиректно присутна у 

Србији кроз продају коју поједине њене компаније, са седиштем ван Србије, остварују 

у Републици Србији.  

 

         Циљно друштво у предметној трансакцији је Fertero Limited, са регистрованим 

седиштем на адреси 2 Prodromou & Dimitrakopolou Street, 5
th

 floor, 1090 Никозија, 

Кипар, матични број HE 339783 (у даљем тексту: Fertero или циљно друштво). Fertero 

је друштво са ограниченом одговорношћу које послује у складу са законима Кипра. 

Његова једина сврха је улога холдинг компаније преко које PPRS и господин Ioan Tecar 

врше индиректну заједничку контролу над три румунска друштва која су активна у 

производњи папирног ткива и производа од папирног ткива:  

 

 Pehart Tec Grup SA са главном канцеларијом на адреси 1 May Street no. 113, Dej 

town, Cluj county, Румунија, регистарски број J12/2443/2005, јединствени 

регистарски код 17736215; 

 Pehart Tec Tissue SA са главном канцеларијом на адреси 1 May Street no. 113, 

Dej town, Cluj county, Rumunija, регистарски број J12/4293/1994, јединствени 

регистарски код 6702918; 

 Samus Construcții SA са главном канцеларијом на адреси 2 Văii Street, Dej town, 

Cluj county, Rumunija, регистарски број J12/22/1991, јединствени регистарски 

код 202107. 

 

          Fertero/Pehart група има два производна погона у централној Румунији – један у 

комуни Петрести (близу Себеса) и један у Деју (близу Клужа). Pehart има вертикално 

интегрисани производни погон, који производи и продаје макси ролне папира другим 

конверторима (полу-готови производ који се састоји од великих листова папирног 

ткива од којих се праве производи од папирног ткива) које се касније конвертују у 

финалне производе као што су тоалет папир, убруси и салвете намењене финалној 

потрошњи.  

 

          Осим холдинга за држање удела у горе-поменутим компанијама, Fertero 

самостално не спроводи било какве друге активности на глобалном нивоу или у 

Србији. 
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2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

            Предложена трансакција се тиче стицања од стране PPRS-а 44,5% удела у 

Ferteru и сходно томе промене из заједничке у појединачну контролу над циљним 

друштвом. Пре предложене трансакције заједничку контролу над циљним друштвом су 

вршили PPRS (који поседује 55% удела), господин Ioan Tecar, румунски држављанин, 

са пребивалиштем на адреси […] (који поседује 44,5% удела) и господин Gabriel Sorin 

Stanciu румунски држављанин, са пребивалиштем на адреси […] (који поседује 0,5% 

удела). Након спровођења трансакције PPRS ће имати 99,5% удела у Ferteru и, сходно 

томе, имаће појединачну контролу над циљним друштвом. Господин Gabriel Sorin 

Stanciu ће наставити да држи 0,5% удела у Ferteru и неће имати било каква права која 

би му омогућавала вршење контроле над циљним друштвом. Као правни основ 

спровођења пријављене концентрације подносилац пријаве је Комисији доставио 

Уговор о купопродаји 44,5% удела у друштву Fertero Limited закључен између 

господина Ioan Tecar-а и друштва PPRS дана 31. маја 2017. године.  

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

            Комисија је закључила да пријављена 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 2016. години, Комисија је утврдила да је 

подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход 

учесника у концентрацији у 2016. години вишеструко већи од износа који су 

прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. У погледу 

испуњености услова из 63. став 1. Закона, подносилац пријаве је у поднеску од 30. 

августа 2017. године образложио разлоге за кашњење са подношењем пријаве 

концентрације. Наиме, главни разлог због којег је дошло до прупуштања рока у коме је 

било потребно поднети пријаву је […]. 

 

4. Релевантно тржиште 

 

           Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 

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.  

          Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне трансакције није неопходно 

коначно дефинисати релевантно тржиште производа имајући у виду да, без обзира на 

усвојену дефиницију, предметна концентрација неће имати било каквих ефеката на 

конкуренцију у Србији, имајући у виду да Abris Фондови нису активни на 

дефинисаном релевантном тржишту. Ипак, у циљу достављања потпуних 

информација, а имајући у виду пословне активности циљног друштва, подносилац 

пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта производа предложио тржиште 

снабдевања производима од папирног ткива за крајње кориснике (макси ролне/матични 
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колутови). Под производима од папирног ткива углавном се подразумевају тоалет 

папир, кухињске крпе и марамице које се, по правилу, продају трговцима на мало од 

којих их касније купују крајњи корисници. 

         Процес производње производа од папирног ткива обухвата два главна корака: (i) 

производњу папира; и (ii) конверзију папира у производе од папира. Производња 

папира укључује третирање пулпе (или, алтернативно, отпадног папира) у циљу 

добијања течне базе (1% влакна и 99% вода), која се након тога суши машинама за 

папир. Ове машине за папир формирају велике ролне папира које се називају „матични 

колутови“ (eng. parent reels). 

 

          Комисија је прецизности ради релевантно тржиште у предметном поступку 

дефинисала као тржиште производње и велепродаје папирног ткива и производа од 

папирног ткива. Као што је претходно напоменутно, циљно друштво се бави 

производњом и продајом макси ролна папира другим конверторима (полу-готови 

производ који се састоји од великих листова папирног ткива од којих се праве 

производи од папирног ткива) које се касније конвертују у финалне производе као што 

су тоалет папир, убруси и салвете намењене финалној потрошњи.  

 

           Иако је става да за потребе предметне концентрације дефиниција релевантног 

географског тржишта може остати отворена, с обзиром да реализација предметне 

трансакције не доводи до проблема у области конкуренције у Србији, подносилац 

пријаве је предложио да се исто дефинише као територија Републике Србије. Комисија 

је, полазећи од критеријума за дефинисање релевантног географског тржишта, 

прихватила предложену дефиницију, што је у складу са надлежношћу Комисије, која 

ефекте концентрација процењује на тржишту Републике Србије.            

           

5. Оцена ефеката концентрације 

 

           Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 

пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, 

имајући у виду занемарљиве ефекте на тржишту Републике Србије. 

 

          Према подацима које је доставио подносилац пријаве и на основу његових 

процена, на тржишту снабдевања производима од папирног ткива за крајње кориснике 

циљно друштво има удео од /30-40/%, док подносилац пријаве уопште није присутан 

на релевантном тржишту. Када је реч о циљном друштву […]. Наводи се да су највећи 

конкуренти учесника на релевантном тржишту Drenik, SHP и Kostenets. 

 

          На основу претходног, Комисија је констатовала, да предметном концентрацијом 

неће доћи до хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији на 

релевантном тржишту производа у Републици Србији, односно да ће подносилац 

пријаве преузети постојећи тржишни удео циљног друштва. У складу са наведеним, 

Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у смислу члана 19. Закона, због 

чега је 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 
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тржишту у обрачунској години која претходи години у којој је концентрација 

пријављена 

 

 

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 пријема 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 и 106/2015).  

 

           

                                                                         П. O. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ                   
                                                                                       

                                                                                                      Чедомир Радојчић 

                                                                                   члан Савета Комисије 

                                                                     

 


