
 

 

 

 
 

     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 6/0-02-775/2018-1, коју je дана 2. новембра 

2018. године поднело привредно друштво Mayr-Melnhof Packaging International GmbH, 

са регистрованим седиштем на адреси Brahmsplatz 6, 1040 Беч, Аустрија, преко 

пуномоћника адвоката Бојана Вучковића из адвокатске канцеларије Karanović & 

Nikolić o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, дана 27. новембра 2018. 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 Mayr-Melnhof Packaging 

International GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Brahmsplatz 6, 1040 Беч, 

Аустрија, матични број FN 120171 y, над друштвом Eurasia Invest Holding AG, са 

регистрованим седиштем на адреси Johann-Roithner-Strasse 131, 4050 Траун, Аустрија, 

матични број FN 302884 v. 

 

II    УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Mayr-Melnhof Packaging 

International GmbH, извршило уплату износа од 25.000 евра (двадесетпетхиљада) евра,  

дана 19. новембра 2018. године, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што 

представља прописан износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

                                                        О б р а з л о ж е њ е 

 

           Привредно друштво Mayr-Melnhof Packaging International GmbH, са 

регистрованим седиштем на адреси Brahmsplatz 6, 1040 Беч, Аустрија, матични број FN 

120171 y (у даљем тексту: подносилац пријаве или Mayr-Melnhof), поднело је Комисији 

за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 2. новембра 2018. године, преко 

пуномоћника адвоката Бојана Вучковића из адвокатске канцеларије Karanović & 

Nikolić o.a.d., ул. Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-775/2018-1. 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-775/2018-6 

Датум: 27. новембар 2018. године 
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             Увидом у достављену документацију, и допуне од 9. и 23. новембра 2018. 

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 („Службени гласник РС“, 

број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), подносилац пријаве 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  

 

             Mayr-Melnhof је 100% зависно друштво друштва Mayr-Melnhof Karton AG, са 

регистрованим седиштем на адреси Brahmsplatz 6, 1040 Беч, Аустрија, матичног 

друштва Mayr-Melnhof Групе (у даљем тексту: ММ Група). ММ Група је произвођач 

обложене картонске амбалаже са рециклираним влакнима са значајном репутацијом 

када је реч о производњи картонске амбалаже од нетканог влакна (eng. virgin fiber-

based cartonboard). Производи ММ Групе се претежно користе за производњу 

картонске амбалаже за основне потрошачке производе (eng. consumer staples). Главни 

фокус продаје лежи на амбалажи за храну, као и амбалажи за производе за 

домаћинство, хигијену и фармацеутске производе. Купци ММ Групе су махом 

произвођачи преклапајућег картона европске индустрије за склапање картона. Седам 

европских картонских млинова ММ Групе продаје своје картонске производе широм 

света. Главно тржиште је Европа, са уделом у светској продаји од око 80%.  

 

         Посредством свог зависног друштва, Mayr-Melnhof, ММ Група обрађује картон 

базиран на рециклираном и нетканом влакну у картонску амбалажу за робу широке 

потрошње. Картонска амбалажа за основне потрошачке производе (преклопне кутије) 

је главни производ подносиоца пријаве и његових зависних друштава. Производни 

асортиман покрива тржиште робе  широке потрошње и високо специјализована 

тржишта амбалаже за цигарете, фармацеутске производе, детерџенте, производе за 

личну негу, као и луксузне производе. Преклопне кутије се дефинишу као регионални 

производ с обзиром на то да је радијус снабдевања значајно ограничен транспортним 

трошковима и захтевима тражње. Mayr-Melnhof тренутно послује посредством 37 

локација у 15 држава. 

 

        ММ Група нема регистрованих зависних друштава у Србији. И поред тога, 

подносилац, тачније његова зависна друштва, су у 2017. години остварила приход у 

Републици Србији од [...] продајом амбалаже српским купцима.  

 

        Циљно друштво, Eurasia Invest Holding AG, са регистрованим седиштем на адреси 

Johann-Roithner-Strasse 131, 4050 Траун, Аустрија, матични број FN 302884 v (у даљем 

тексту: Eurasia или циљно друштво), је друштво посебне намене основано од стране 

продаваца (тренутних акционара) за потребе трансакције преносом имовине која се 
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користи за производњу папира за филтере цигарета (eng. tipping paper) и целофанских 

трака (eng. tear  tape), која имовина је део TANN Групе пре трансакције. TANN Група 

је аустријска компанија активна у развоју, конвертовању и дистрибуцији папира за 

филтере цигарета. Административно седиште групе, која запошљава око 1.100 

запослених на светском ниову, налази се у Аустрији. Група послује преко 8 

производних локација које се налазе у 7 држава.  

 

         Циљно друштво нема регистрованих зависних друштава у Србији. И поред тога 

циљно друштво је у 2017. години остварило приход у Републици Србији од [...] 

продајом папира за филтере цигарета посредством свог зависног друштва 

TANNPAPIER GmbH, и [...] продајом папира за филтере цигарета посредством 

зависног друштва TANN Germany GmbH. 

 

  

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 
 

            Предложена трансакција се тиче стицања појединачне контроле од стране 

подносиоца пријаве над циљним друштвом. Правни основ трансакције је купопродајни 

уговор потписан 18. октобра 2018. године између подносиоца у својству купца, и 

Monte Rosa Privatstiftung, Piz Buin Privatstiftung, Cheops Privatstiftung, g. Christian 

Trierenberg-a и g. Johannes Baum-Koller-a, у својству продаваца (у даљем тексту: 

Уговор). У складу са Уговором, продавци ће продати: 

 

- 22.414 aкција у циљном друштву, што представља 32,02% акцијског капитала и 

гласачких права (Monte Rosa Privatstiftung); 

- 18.060 акција у циљном друштву, што представља 25,80% акцијског капитала и 

гласачких права (Piz Buin Privatstiftung); 

- 9.142 акција у циљном друштву, што представља 13,06% акцијског капитала и 

гласачких права (g. Christian Trierenberg); 

- 19.684 акција у циљном друштву, што представља 28,12% акцијског капитала и 

гласачких права (Cheops Privatstiftung); и 

- 700 акција у циљном друштву, што представља 1.00% акцијског капитала и 

гласачких права (g. Johannes Baum-Koller). 

 

          Након спровођења трансакције, подносилац пријаве ће постати једини члан 

циљног друштва.  

 

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 2017. години, Комисија је утврдила да је 

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

учесника у концентрацији у 2017. години вишеструко већи од износа који су 

прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом 

63. став 1. Закона. 
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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 каквог утицаја на 

конкуренцију у Републици Србији, будући да нема хоризонталног преклапања нити 

вертикалних веза између учесника у концентрацији. Ипак, у циљу достављања 

потпуних информација, а имајући у виду пословне активности циљног друштва, како 

на светском нивоу, тако и у Републици Србији, подносилац пријаве сматра да се 

релевантно тржиште производа за предметну концентрацију може дефинисати као 

тржиште производње и продаје папира за филтере цигарета (eng. tipping paper), што је 

Комисија у потпуности прихватила.  

 

          У циљу пружања потпуних информација, подносилац пријаве напомиње да је 

циљно друштво тек незнатно присутно на тржишту целофанских трака (eng. tear  tape). 

Конкретно, циљно друштво је у 2017. години имало два купца на овом тржишту, са 

укупним приходом од [...] евра. Имајући у виду крајње маргинални приход који је 

циљно друштво остварило на тржишту целофанских трака у Србији у 2017. години, као 

и чињеницу да између учесника у концентрацији нема преклапања на овом тржишту (с 

обзиром на то да подносилац пријаве није пристутан на истом), подносилац пријаве 

сматра да тржиште целофанских трака не би требало сматрати релевантним за потребе 

предметне трансакције. Имајући у виду све претходно изнето, Комисија је прихватила 

оцену подносиоца пријаве и тржиште целофанских трака није издвојила као посебно 

тржиште у предметној концентрацији. 

 

         Папир за филтере цигарета (eng. tipping paper) је конвертован (одштампан, 

понекад и перфориран и са додатним процесима конверзије) базни папир. Папир за 

филтере цигарета је производ који је потпуно различит од папира за цигарете. Папир за 

цигарете има различите карактеристике и спецификације у поређењу са папиром за 

филтере цигарета. Додатно, ова два производа имају потпуно различите функције када 

је реч о цигаретама. Папир за цигарете се користи за формирање дуванске шипке и 

сагорева током процеса пушења. С друге стране, техничка функција папира за филтере 

цигарета је да држи заједно филтер и дуванску шипку. Поред тога, папир за филтере 

цигарета се у већини случајева штампа. Такође, папир за филтере цигарета није 

намењен спаљивању, за разлику од папира за цигарете. Из ових разлога није лако 

пребацити се са једног производа (папир за цигарете) на други (папир за филтере 

цигарета) на машини за производњу папира, или обрнуто, с обзиром на то да је свака 

машина дизајнирана и направљена за једну од ових намена. У погледу квалитета 

папира за филтере цигарета, подносилац пријаве сматра да додатна сегментација 

производа није неопходна у конкретном случају. 

            



5 

           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 следеће чињенице. Подносилац пријаве није присутан на утврђеном 

релевантном тржишту, па самим тим, између учесника у концентрацији нема 

хоризонталног преклапања нити вертикалних веза. Имајући у виду присуство циљног 

друштва на утврђеном релевантном тржишту, подносилац пријаве је доставио податке 

о укупној величини тржишта производње и продаје папира за филтере цигарета, која 

износи око [...] евра (вредност) односно [...] м2 (обим). На тако утврђеном релеватном 

тржишту тржишни удео циљног друштва износи око /50-60/%. Највећи конкуренти су 

[...], са тржишним уделом око /10-20/% и [...] са тржишним уделом око /10-20/%. 

Подносилац  напомиње да су наведне процене тржишних удела циљног друштва и 

највећих конкурената на релевантном тржишту у Србији интерног карактера. Према 

тим проценама, удео кинеских увозника износи око /10-20/% и будући да су, процене 

тржишних удела циљног друштва и његових највећих конкурената крајње 

конзервативне највероватније су они нижи него што је овде наведено. 

           На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и 

утврђених чињеница у овом поступку, а пре свега чињенице да спровођењем 

предметне трансакције не долази ни до каквих промена на утврђеном релевантном 

тржишту Србије, Комисија је закључила да реализација предметне концентрације неће 

изазвати негативне последице на тржишту Републике Србије. Приликом доношења 

одлуке по предметној пријави узете су у обзир све законом дефинисане околности које 

су релевантне за утврђивање дозвољености концентрације из члана 19. Закона, на 

основу чега је оцењено да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, 

па је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.  

   

         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. 
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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).  

           

                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                   
                                                                                       

                                                                                                        Др Милоје Обрадовић 

 

 

 

 

 


