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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 49/2011), одлучујући по пријави концентрације 

број 6/0-02-908/2019-1, коју је поднело привредно друштво Romgreen Universal Limited, са 

седиштем на Кипру, на адреси 2 Prodromou & Dimitrakopoulou, 5th floor, 1090 Никозија, које 

заступа пуномоћник адвокат Срђан Дабетић, из Београда, ул. Ресавска бр. 23, дана 17. 

децембра 2019. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем појединачне контроле привредног друштва Romgreen Universal Limited, са 

седиштем на Кипру, на адреси 2 Prodromou & Dimitrakopoulou, 5th floor, 1090 Никозија, 

регистрациони број HE 298063, над привредним друштвом Eltex Recycling S.R.L. са седиштем 

у Румунији, на адреси 5 Octavian Goga Street, Oradea, Bihor, јединствени регистарски број 

30184428, путем куповине 100% удела. 

 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве привредно друштво Romgreen Universal Limited, 

са седиштем на Кипру, у целости извршило своју обавезу плаћања прописаног износа за 

издавање овог решења дана 3. 12. 2019. године, уплатом износа XXX на рачун Комисије за 

заштиту конкуренције. 

 
Образложење 

 

Привредно друштво Romgreen Universal Limited, са седиштем на Кипру, поднело је дана 20. 

11. 2019. године преко пуномоћника пријаву концентрације која настаје стицањем 

појединачне контроле над привредним друштвом Eltex Recycling S.R.L. са седиштем у 

Румунији, путем куповине 100% удела, са предлогом да Комисија за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију у скраћеном поступку. Увидом у достављени 

извод Министарства финансија Управе за трезор за дан 3. 12. 2019. године, утврђено је да је 

прописани износ за издавање акта уплаћен у целости.  

 

По поднетом захтеву за одређивање мере заштите података у смислу чл. 45. Закона о заштити 

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

је посебним закључком. 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-908/2019-8 

Датум: 17. децембар 2019. године 
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Одлучујући по поднетој пријави, Комисија је размотрила поднету пријаву са прилозима, као и 

допуне пријаве закључно са допуном од 13. 12. 2019. год, те је закључила да треба одлучити 

као у диспозитиву овог решења из разлога који ће даље бити образложени.  

 

Увидом у достављену документацију, утврђено је да је пријава потпуна и поднета у складу са 

Законом и са чл. 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“, бр. 05/2016). Увидом у изводе из одговарајућих регистара 

привредних субјеката, овде учесника концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у 

друге достављене доказе, утврђено је следеће. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве и стицалац појединачне контроле, друштво Romgreen Universal Limited (у 

даљем тексту: подносилац пријаве или Romgreen), регистровано је код Регистратора за 

привредна друштва Кипра под регистрационом матичним бројем HE 298063, као друштво са 

ограниченом одговорношћу. Подносилац пријаве је под директном контролом инвестиционог 

фонда Abris CEE Mid-Market Fund II LP, и Abris CEE Mid-Market Fund II-А LP, који су под 

крајњом контролом Abris Capital Partners Limited, сви са седиштем у Jersey-ju. Стога Romgreen 

послује као део тзв. Abris групе, коју чине приватни инвестициони фондови (Abris CEE Mid-

Market Fund LP, Abris CEE Mid-Market Fund II LP, Abris CEE Mid-Market Fund II-A LP, као и 

Abris CEE Mid-Market Fund III LP), којима управљају Abris Capital Partners (Fund I) Limited и 

Abris Capital Partners Limited. Romgreen је регистрован за активности холдинг компаније 

(активности и послови консултаната, експерата, финансијских администратора и менаџера 

друштава у вези са оснивањем, управљањем, развојем и побољшањем било којега бизниса, 

индустрије, партнерства и организације). Мимо присуства Abris групе, подносилац пријаве 

није присутан на тржишту Србије и није остварио било какав приход у Србији у 2018. години.  

У допуни пријаве од 12. 12. 2019. године, наведено је да се у оквиру Abris групе тренутно 

разматра могућност куповине удела а тиме и стицања контроле преко другог зависног 

друштва Abris групе (а не преко Romgreen-а), што би представљало искључиво поступак у 

оквиру интерне реорганизације групе, јер ће у сваком случају, крајњи стицалац над циљним 

друштвом бити Abris група. 

 

У Србији, Abris група је присутна преко следећих друштава:  

- Patent Co. D.o.o. Mišićevo, са седиштем на адреси Владе Ћетковића 1А Мишићево, 

Суботица, матични број 08829675, регистрована претежна делатност „Производња 

готове хране за домаће животиње“, шифра делатности: 1091,;  

- Global Technical Systems d.o.o. Beograd – Zvezdara, са седиштем на адреси Качићева 9, 

матични број 21340456, регистрована претежна делатност „Постављање електричних 

инсталација“, шифра делатности: 4321, и 

- DOO Greentech Novi Sad, са седиштем на адреси Булевар краља Петра 17, Нови Сад, 

матични број 20057696, регистрована претежна делатност „Поновна употреба 

разврстаних материјала“, шифра делатности: 3832. Бави се прикупљањем, рециклажом 

и прерадом претежно пластичног отпада. Капацитет фабрике у Младенову је 600 тона 

месечно.  

 

Осим тога, поједине компаније ове групе, са седиштем ван Србије, остварују продају у 

Србији. 
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Сва друштва која послују као део тзв. Abris групе подносиоца, третирају се као један учесник 

на тржишту у смислу члана 5. Закона. У 2018. години, група је у свету остварила приход од 

[...], а у Србији [...].  

 

Eltex Recycling S.R.L. (у даљем тексту: циљно друштво или Eltex), регистровано је као 

друштво са ограниченом одговорношћу у Привредном регистру Румуније под регистарским 

бројем Ј5/1254/2014, јединствени регистарски број 30184428. Активно је у прикупљању и 

преради различитих врста отпада у Румунији. Циљно друштво нема никакво присуство у 

Србији, и према томе, није остварило приход у 2018. години у Србији. У свету је остварило 

око 5,7 милиона евра.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Акт о концентрацији је Уговор о купопродаји, од 5. новембра 2019. године, којим Romgreen 

купује 100% удела у циљном друштву. Као резултат трансакције, подносилац пријаве ће 

имати 100% удела у циљном друштву, тако да ће спровођењем концентрације стећи 

појединачну контролу. Као економски разлог за спровођење трансакције, у пријави је 

наведено да је иста конзистентна са инвестиционом стратегијом Abris групе, у складу са којом 

она инвестира у друштва која имају потенцијал у различитим индустријама, нарочито у 

средњој и источној Европи.  

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 

чл. 17. ст. 1. тач. 2) Закона. Учесник на тржишту који стиче контролу, овде подносилац 

пријаве, има обавезу пријаве концентрације у смислу чл. 61. ст. 1. тач. 1. Закона, што је 

утврђено на основу достављених података о приходима. Пријава је поднета у складу са чл. 63. 

ст. 1. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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.  

 

Подносилац пријаве сматра да у конкретном случају није потребно коначно дефинисати 

релевантно тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију, предложена трансакција неће 

имати ефекте на конкуренцију у Србији, јер циљно друштво није присутно у Србији. Стога 

дефиниција може остати отворена. Ипак, у циљу достављања потпуних информација, 

подносилац пријаве наводи да је циљно друштво претежно активно у сакупљању и обради 

отпада у Румунији. Сходно томе, без обзира на одсуство хоризонталних преклапања између 

учесника у концентрацији у Србији, предлаже да се као релевантно тржиште производа 

дефинише тржиште сакупљања и обраде отпада. У погледу релевантног географског 

тржишта, подносилац пријаве сматра да би га требало дефинисати као територија Републике 

Србије.  
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О присуству учесника у концентрацији у Србији, претходно је било речи у тексту овог 

Образложења. Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно 

од делатности учесника концентрације а пре свега циљног друштва, за оцену предметне 

концентрације, као релевантно тржиште производа одређено је тржиште сакупљања и прераде 

отпада. Даље сегментирање није неоходно с обзиром на то да не би утицало на оцену ефеката 

и другачију одлуку, а имајући у виду тржишно присуство учесника концентрације у Србији.  

 

У складу са чл. 6. ст. 3. у вези чл. 2. Закона, за оцену предметне концентрације, као 

релевантно географско тржиште одређена је територија Републике Србије.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Из утврђеног чињеничног стања произлази да циљно друштво није присутно у Србији, и да не 

долази до хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на утврђеном релевантном 

тржишту. На утврђеном релевантном тржишту присутно је једино друштво Greentech Novi 

Sad, које послује у оквиру Abris групе. Стога се може закључити да спровођењем предметне 

концентрације неће доћи до промене структуре тржишта и тржишног учешћа,  односно до 

негативних ефеката, хоризонтално или вертикално посматрано.  

 

Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да су 

испуњени услови дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из тог разлога, одлучено је 

као у ставу првом изреке овог решења.  

    

Одлука у ставу другом изреке овог решења, донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона као и чл. 

2. ст. 1. тач. 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. 

 

 

 


