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„Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 
податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у 

распону који Комисија сматра одговарајућим начином заштите, 
а изостављени подаци ознаком XXX“. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-772/2019-1, коју су дана 16. септембра 2019. године поднели 

привредно друштво Greentech SA, са седиштем на адреси Aleea Industrilor 17, Buzau, 

Република Румунија, и физичка лица Michal Figúr, са пребавилиштем у Републици 

Словачкој и Lukáš Čierny, са пребавилиштем у Републици Словачкој, преко пуномоћника 
адвоката Бојана Вучковића из ортачког адвокатског друштва Karanovic & Partners, Ресавска 
23, Београд, дана 20. новембра 2019. године, доноси следеће 
 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 
стицањем заједничке контроле од стране привредног друштва Greentech SA, са седиштем на 
адреси Aleea Industrilor 17, Buzau, Република Румунија, регистарски број 14855491, над 

привредним друштвом Ekolumi, s.r.o., са седиштем на адреси Partizánska cesta 4634, Banská 

Bystrica, Република Словачка, матични број 45 366 977, до које долази пребијањем 

узајамних потраживања између наведених привредних друштава, након чега ће привредно 

друштво Greentech SA стећи контролни удео у привредном друштву Ekolumi, s.r.o., коју ће 
вршити и физичка лица Michal Figúr и Lukáš Čiernyj, оба са пребавилиштем у Републици 

Словачкој, досадашњи вршиоци заједничке двочлане контроле. 
 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, дана 24. октобра 2019. године, уплатили износ 
од XXX, што одговара прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Привредно друштво Greentech SA, са седиштем на адреси Aleea Industrilor 17, Buzau, 

Република Румунија, регистарски број 14855491 и физичка лица Michal Figúr, са 
пребавилиштем у Републици Словачкој и Lukáš Čierny, са пребавилиштем у Републици 

Словачкој, поднели су 16. септембра 2019. године, преко пуномоћника адвоката Бојана 
Вучковића, пријаву концентрације број 6/0-02-772/2019-1. 

 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-772/2019-10 

Датум: 20. новембар 2019. године 
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Подносиоци пријаве предложили су да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 
проистичу из садржаја поднете пријаве, и њених допуна од 15. октобра 2019. године, 16. 

октобра 2019. године, 23. октобра 2019. године, 24. октобра 2019. године и 28. октобра 2019. 

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

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са 
чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“, број 05/16). Увидом у списе предмета утврђено је да су подносиоци пријаве 
уплатили прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку на рачун Комисије за заштиту конкуренције. 
 

Учесници у концентрацији  

 

Учесник у концентрацији, привредно друштво Greentech SA, са седиштем на адреси Aleea 

Industrilor 17, Buzau, Република Румунија, регистарски број 14855491 (у даљем тексту: 

друштво Greentech) се бави рециклажом пластике и рециклажом електричног и 

електронског отпада, расветних тела, батерија и стакла. Друштво Greentech припада Abris 

групи друштава којом управљају друштва Abris Capital Partners (Fund I) Limited и Abris 

Capital Partners Limited. Abris групу чине инвестициони фондови Abris CEE Mid-Market 

Fund LP, Abris CEE Mid-Market Fund II LP  и Abris CEE Mid-Market Fund Fund III LP. 

Пословне активности Abris фондова су углавном везане за подручје средње, односно 

централне Европе у различитим привредним секторима. Према јавно доступним подацима 
портфолио Abris групе, тренутно чине следећа друштва: ААА Аuto, CADM Automotive, 

Cargounit, Diverse, DOT2DOT, GetBack, GLOBAL TECHNICAL GROUP, Green Group, ITP, 

Patent Co., Pehart Tec, Velvet Care и WDX.  

 

У Републици Србији Abris група је присутна преко следећих регистрованих зависних 

друштва:  
 

1. Greentech d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Булевар Краља Петра I, број 7, Нови 

Сад, матични број 20057696, претежна регистрована делатност: поновна употреба 
разврстаних материјала (шифра делатности 3832), које је активно у прикупљању, 

рециклажи и преради претежно пластичног отпада. Ово привредно друштво је присутно 

на тржишту сакупљања (набавке) и прераде осталог отпада, пре свега PET амбалаже, као 

и на тржишту производње и велепродаје PET влакана и PET трака, који се добијају 

финалном прерадом PET флекса (међупроизвод добијен прерадом PET боца). Према 
јавно доступним информацијама, привредно друштво Greentech d.o.o. Novi Sad има 
капацитет прераде 10.000 тона отпадне PET амбалаже и 3.000 тона отпадног 
полиетилена годишње. Просечна попуњеност капацитета је око 50%. 

2. Patent Co. d.o.o Mišićevo, са седиштем на адреси Владе Ћетковића 1А, Мишићево, 

Суботица, матични број 08829675, претежна регистрована делатност: производња хране 
за домаће животиње (шифра делатности 1091), које је активно у производњи и 

велепродаји производа из области здравља и прехране животиња 

Сва друштва која су под контролом привредних друштава Abris Capital Partners (Fund I) 

Limited и Abris Capital Partners Limited сматрају се  једним учесника на тржишту у складу са 
чланом 5. Закона. 
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Према наводима у пријави, Abris група је у 2018. години, на светском тржишту остварила 
укупан приход од [...], док је у Републици Србији остварен укупан приход од [...]. 

 

Подносиоци пријаве су навели да  физичко лице Michal Figúr, са пребавилиштем у 

Републици Словачкој поседује [...] удела у привредном друштву Ekolumi, s.r.o., као и да је 
физичко лице Lukáš Čierny, са пребавилиштем у Републици Словачкој,  власник [...] удела у 

привредном друштву Ekolumi, s.r.o. У пријави је наведено да физичка лица Michal Figúr и 

Lukáš Čierny не поседују власничке уделе у било ком друштву основаном у Републици 

Србији, као и да нису остварили приходе у 2018. години на територији Републике Србије. 
 

Учесник у концентрацији, привредно друштво Ekolumi, s.r.o., са седиштем на адреси 

Partizánska cesta 4634, Banská Bystrica, Република Словачка, матични број 45 366 977, (у 

даљем тексту: циљно друштво) је основано 2010. године. Стварна делатност циљног 
друштва обухвата следеће пословне активности: 

 

- пресовање различитих врста отпада на потпуно аутоматизованим прес машинама, са 
капацитетом од 144 тона на дан, 

- сортирање пластике из сакупљеног отпада у два погона, у Банској Бистрици, и 

сортирање пластике из сакупљеног отпада и сортирање индустријске пластике у 

Славошовцу, 

- куповина различитих врста пластике и остале пластике из различитих индустрија, тзв. 

круте пластике, папира и стакла, и 

- продаја различитих врста пластике и остале пластике из различитих индустрија, тзв. 

круте пластике, папира и стакла. 
 

У пријави је наведено да је циљно друштво претежно активно у сакупљању и обради отпада 
у Републици Словачкој, Чешкој Републици и Републици Пољској. Према наводима у 

пријави, циљно друштво је на светском тржишту у 2018. години остварило укупан приход 

од [...]. Подносиоци пријаве су навели да циљно друштво није присутно, нити је у 2018. 

години остварило приходе у Републици Србији.  

 

Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији су достављена два уговора: „Уговор акционара и Уговор 

о инвестицијама, везано за Ekolumi, s.r.o.“, од 8. јануара 2019. године  и „Уговор о 

пребијању“, од 30. августа 2019. године. 
 

„Уговор акционара и Уговор о инвестицијама, везано за Ekolumi, s.r.o.“ су закључили 

привредно друштво Ekolumi, s.r.o., физичка лица Michal Figúr и Lukáš Čierny, у својству 

постојећих акционара  и Greentech SA, у својству новог инвеститора.  „Уговор о пребијању“ 

је закључен између привредних друштава Ekolumi, s.r.o. и Greentech SA. 

 

У складу са „Уговором акционара и Уговором о инвестицијама, везано за Ekolumi, s.r.o.“, 

привредно друштво Greentech SA стећи ће [...] удела у привредном друштву Ekolumi, s.r.o., 

чија је вредност [...]. У тачки 1. „Уговора о пребијању“, уговорне стране Ekolumi, s.r.o. и 

Greentech SA, су се договориле да изврше пребијање потраживања привредног друштва 
Ekolumi, s.r.o. у целини наспрам дела потраживања привредног друштва Greentech SA у 

износу од [...]. 
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Након спровођења предметне концентрације, доћи ће до промене заједничке двочлане 
контроле коју врше физичка лица Michal Figúr и Lukáš Čierny у заједничку трочлану 

контролу коју ће вршити наведена физичка лица и привредно друштво Greentech SA. 

 

Услови за подношењe пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона. 
 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу 

члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје 
учесника у концентрацији. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 
2) 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. 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.  
 

Подносиоци пријаве су навели да прецизна дефиниција релевантног тржишта производа 
може остати отворена. Међутим, подносиоци пријаве су у циљу достављања потпуних 

информација, предложили да се релевантно тржиште производа дефинише као тржиште 
сакупљања и обраде отпада.  
 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од 

делатности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, Комисија је у овом 

случају, релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште сакупљања (набавке) и 

прераде осталог отпада. Тржиште управљања отпадом генерално се може сегментирати на 
тржиште набавке (на коме привредна друштва набављају, односно сакупљају отпад који 

затим продају) и на тржиште производње и велепродаје производа  од осталог отпада (на 
коме се продају производи засновани на преради отпада). Поред наведених тржишта 
постоји и тржиште на коме се произведени отпад користи као „input“ у производњи 

појединих међу-производа од осталог отпада. Иако су учесници у концентрацији 

регистровани за управљање осталим отпадом, као и за управљање опасним отпадом, 

приликом дефинисања релевантног тржишта производа Комисија је имала у виду стварну 

делатност циљног друштва. Тржиште сакупљања и прераде осталог отпада, могуће је 
сегментирати према врсти отпада (пластика, папир и картон, стакло, дрво, метал) јер се 
третманом ових врста отпада добијају различите врсте сировина које међусобно најчешће 
нису заменљиве са становишта тражње од стране рециклера. Комисија сматра да у 

конкретном случају није потребно издвајати ужа релевантна тржишта производа, имајући у 

виду ефекте предметне концентрације. 
 

Подносиоци пријаве су предложили да се релевантно географско тржиште дефинише као 

територија Републике Србије. Комисија је прихватила предлог подносилаца пријаве, те је у 

складу са својом надлежношћу, релевантно географско тржиште дефинисала као територију 

Републике Србије. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да је Abris 

група на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији присутна 
преко привредног друштва Greentech d.o.o. Novi Sad. Подносиоци пријаве су проценили да 
је тржишно учешће привредног друштва Greentech d.o.o. Novi Sad на тржишту сакупљања и 

прераде отпада (пре свега PET флаша) у Републици Србији у 2018. години износило између 

/30-40/%  и /30-40/%. 

 

На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и утврђених 

чињеница у овом поступку, Комисија је утврдила да циљно друштво  није присутно, нити 

активно на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици Србији, из чега се 
закључује да ће тржишна структура остати непромењена. Комисија је разматрала и 

закључила да не долази до хоризонталног преклапања активности учесника у 

концентрацији, нити постоје негативни вертикални ефекти предметне концентрације. 
 

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. 
 

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, 93/2014,106/2015 и 

95/2018).  

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Небојша Перић, с.р. 

 

 

 


