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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 6/0-02-467/2021-1, коју је дана 28. маја 2021. године поднело 

привредно друштво Greiner AG, ca седиштем на адреси Greinerstrasse 70, 4550 

Кремсминстер, Аустрија, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, из  

адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и Партнери АОД, Булевар војводе Бојовића 

6-8, Београд, дана  31. августа 2021. године доноси следеће    

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Greiner AG, ca седиштем 

на адреси Greinerstrasse 70, 4550 Кремсминстер, Аустрија, матични број FN 174160 v, над 

привредним друштвом Recticel NV/SA, са седиштем на адреси Bourgetlaan 42 Avenue du 

Bourget, 1130 Брисел, Белгија, матични број 0405.666.668, куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, Greiner AG, уплатио износ од XXX (XXX) 

евра, дана 4. јуна 2021. године на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

представља прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво Greiner AG, са седиштем на адреси Greinerstrasse 70, 4550 

Кремсминстер, Аустрија, матични број FN 174160 v (у даљем тексту: Greiner или 

подносилац пријаве) поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: 

Комисија), дана 28. маја 2021. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације која је 

заведена под бројем 6/0-02-467/2021-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је 

предложио да Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном 

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 
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поступку. Комисији су достављене и допуне пријаве дана 8. јуна, 6. и 7. јула 2021. године, 

као и 20. августа 2021. године. 

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, 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). Доказ о 

извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта 

Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Greiner је аустријско акционарско друштво и матично друштво Greiner групе друштава, 

која је у породичном власништву (даље: Greiner група). Greiner група производи и продаје 

решења од пластике и пене. Власничка структура подносиоца пријаве у 2020 години је 

била следећа: [...]. 

 

Greiner је организован у четири пословна сегмента, при чему је сегмент NEVEON 

релевантан сектор за предложену трансакцију. 

 

1) Greiner Packaging производи решења за амбалажу, која обухватају пластичну амбалажу 

како за прехрамбену тако и за непрехрамбену индустрију, укључујући амбалажу за млечне 

производе, прехрамбене производе, производе за заштиту здравља, козметику и 

хемикалије. Такође, у оквиру овог сегмента се производе пластични делови, производи и 

компоненте за купце у многим индустријама, као што су аутомобилска, HVAC (грејања, 

вентилације и климатизације) и индустрија грађевинских услуга. [...] 

 

2) Greiner Bio-One је међународно друштво за медицинску технологију које послује у 

биотехнолошкој, дијагностичкој, фармацеутској, медицинској и in vitro дијагностичкој 

индустрији. Производни асортиман овог друштва обухвата производе за узимање крви, 

урина и узорака, узгајање и анализу ћелија и ткива и дијагностику.  

 

3) Greiner Extrusion је произвођач линија за екструдирање, алата и комплетних система за 

екструзију профила. Активности овог друштва обухватају развој, дизајн, производњу и 

оптимизацију процеса за израду алата и линија за екструдирање. Обим услуга иде од 

развоја рецепта до линија за екструдирање, од израде алата до пројектовања комплетних 

производних објеката. [...] 

 

4) NEVEON је глобална група за производњу интегрисане пене, која нуди и o6paђуje 

полиуретанске, флексибилне и композитне пене за широк спектар примена од сегмента 

удобности преко сегмента транспорта до разних специјализованих примена. Овај сектор 

се састоји из три пословне јединице: Живот и нега (душеци, тапацирани намештај и 

примене у нези здравља), Мобилност (аутомобилска, авио, железничка и поморска 

примена), и Специјализоване примене (изолација бојлера, акустична решења, филтер пене, 
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решења за амбалажу по мери, спортске примене, и широк спектар других 

специјализованих примена). [...]. 

 

Greiner, преко друштва NEVEON, послује у врло специфичним сегментима: 

(i) NEVEON - развија и производи функционалне тапациране делове специфично кројене 

за унутрашњост и пртљажник премијум возила, као и акустичне компоненте рађене по 

мери за унутрашњост и кућиште мотора тих возила. Унутар те пословне јединице, само 

акустичне компоненте за кућиште мотора садрже релевантне елементе од ПУ пене 

(техничке пене), док се за преостали портфолио производа користе материјали који нису 

ПУ пена.  

(ii) NEVEON је произвођач решења за авионска седишта. На четири локације, друштво 

производи на глобалном нивоу јастучиће и навлаке за авионска седишта, који се 

добављају свим већим произвођачима седишта и авио компанијама. Друштво је 

специјализовано за масовну производњу јастучиhа и навлака за седишта у авио 

индустрији. Друштво нуди и корисничку услугу, која иде од одабира материјала, преко 

прототипова до тестирања отпорности на пожар. 

(iii) NEVEON производи композитне пене високог квалитета и послује на једној локацији 

у Европи. Друштво је усмерено на производњу и уговорену конверзију композитних пена, 

које се производе коришћењем ново произведених остатака од резања из конверзије ПУ 

флексибилне пене. Композитна пена се користи у индустрији спорта, слободног времена, 

грађевинској и o6yћаpcкoj индустрији. 

v) NEVEON је специјализован за производњу изолација резервоара. Међутим, ови 

производи су засновани на полистирену а не на ПУ, па се самим тим разликују од Recticel-

oвor пословања изолације, које је базирано на крутим ПУ пенама. Такође, пружа решења у 

области термалне и акустичне изолације за сегмент зграда и прозора, као и решења за 

технологије хлађења и климатизације. Уз то, нуди и екстензивну производну линију за 

повећање акустике просторија под робном марком за аудиопену. 

 

Greiner групa има три друштва регистрована у Србији: 1) Greiner Packaging доо, Грачачки 

пут 66, Оџаци, матични број 20779225, делатност – производња осталих производа од 

пластике; 2) Greiner I ЈР Packaging доо, Друга индустријска 2, Нова Пазова, Република 

матични број 20582413, делатност – производња осталих производа од пластике; 3) 

NEVEON Foam доо (раније Eurofoam Сунђери), Kapaђорђевa 66, Стара Пазова, матични 

број 08797838, делатност – производња пластичних маса у примарним облицима. 

 

Друштва Greiner Packaging и Greiner I ЈР Packaging се баве производњом и дистрибуцијом 

чврстих пластичних амбалажа за прехрамбену и непрехрамбену индустрију (чаше, тубе, 

поклопци), и највећи удео имају у млекарској индустрији на тржиштима југоисточне и 

централноисточне Европе. Друштво NEVEON Foam се бави прерадом, прилагођавањем и 

дистрибуцијом полиуретанске пене за тапацирање и опремање кревета у Србији. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Recticel NV/SA, са седиштем на адреси Bourgetlaan 42 Avenue du Bourget, 1130 

Брисел, Белгија, матични број 0405.666.668 (у даљем тексту: циљно друштво или Recticel). 

Ово друштво је крајње матично друштво Recticel групе (у даљем тексту: Recticel група), 

чији списак друштава је дат као прилог пријаве. 
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Recticel се бави производњом и дистрибуцијом полиуретанских (ПУ) пена. Портфолио 

друштва је организован око три подручја примене: 

1) Пословна линија за модификоване пене је усмерена на производњу, трансформацију и 

комерцијализацију производа од флексибилне ПУ пене. ПУ пена се користи и као расута 

роба за тапацирани намештај и душеке, и за примене које додатно увећавају вредност, као 

што су заптивање и пригушивање у путничким аутомобилима и индустријској опреми. 

Сектор за модификоване пене под својом управом има 11 фабрика за производњу пене и 

22 фабрике за конверзију широм Европе, региона Блиског истока и Африке, 

Азијскопацифичког региона и Северне Америке. Недавно,  Recticel је стекао све акције и 

искључиву контролу над друштвом FoamPartner Switzerland AG, Switzerland, и немачким 

друштвима FoamPartner Germany GmbH, FoamPartner Leverkusen GmbH, FoamPartner 

Delmenhorst GmbH и FoamPartner Converting Center GmbH (даље у тексту заједно: 

FoamPartner). 

 

2) Пословна линија за изолацију развија и нуди решења за изолацију на бази крутих ПУ 

пена за термалне и акустичне примене на тржишту изградње. Ови производи друштва 

Recticel ce могу користити за изолацију зидова, равних и двоводних кровова и подова. 

 

3) Пословна линија за опремање кревета је усмерена на развој, производњу и 

комерцијализацију душека, летви, рамова за кревете и кревета. 

 

Друштво Compagnie de Bois Sauvage, Белгија је тренутно највећи акционар Recticela, који 

има приближно 27% акција. Преостале акције y Recticel-y су широко дисперзоване; 

највећи преостали институционални акционари су BNP Paribas Asset Management, Janus 

Henderson и КВС Asset Management NV. 

 

Recticel нема зависних друштава, огранака ни представништва која су регистрована у 

Републици Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Greiner намерава да стекне појединачну контролу над друштвом Recticel, куповином 

акција, у два корака која су планирана да се реализују паралелно или да почну одмах један 

за другим: [...]. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије у 2020. години, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве 

имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника већи од износа који 

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

утврдила да је пријава концентрације поднета благовремено у складу са чланом 63. став 1. 

Закона. 
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Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште производа 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. 

 

Подносилац пријаве истиче да и Greiner и Recticel послуjy са ПУ пеном, и да према 

проценама датим у пријави, на тржишту Републике Србије постоји преклапање између 

учесника у концентрацији у овом сегменту пословања. У складу са претходном праксом, а 

полазећи од релеватних активности учесника у концентрацији, Комисија је прихватила 

предлог дефиниције релевантнoг тржишта производа коју је дао подносилац пријаве.  

Тако је, као релевантнo тржиштe производа за оцену дозвољености предметне 

трансакције, дефинисанo тржиште производње и велепродаје полиуретанске пене. 

 

ПУ пена је петрохемијски производ који се добија из две сировине које подлежу хемијској 

реакцији која доводи до ширења запремине. Две сировине, полиол и изоцијанат, мешају се 

пре наступања хемијске реакције. На узводном тржишту (сировина), и Greiner и Recticel 

добављају релевантне сировине у хемијској индустрији, али немају сопствене производне 

капацитете. У конкретном предмету, Комисија није разматрала сегментацију тржишта 

производа према врстама ПУ пене, имајући у виду да другачија одлука није од утицаја на 

оцену ефеката концентрације. 

 

Комисија није прихватила предлог подносиоца пријаве да дефинисање релевантног 

географског тржишта може остати отворено, имајући у виду активности учесника у 

концентрацији, већ је исто дефинисано на националном нивоу, као тржиште Републике 

Србије, у складу са чланом 6. став 3, у вези са чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија је 

на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да концентрација 

неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту, имајући у виду занемарљиво 

присуство циљног друштва на релевантном тржишту. 

 

С обзиром на то да је предметна концентрација делимично структурирана као 

самоиницијативна јавна понуда за преузимање коју није прихватио, односно одобрио 

управни одбор циљног друштва (тзв. непријатељско преузимање), подносилац није био у 

могућности да добије информације директно од циљног друштва.  

 

Ипак, према најбољим интерним проценама, приход циљног друштва остварен од продаје 

ПУ пене у Србији не прелази износ [...], с тим што циљно друштво није директно присутно 

у Србији (преко зависног друштва), него продају остварује индиректно, односно преко 
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дистрибутера. Имајући у виду процењену укупну величину тржишта ПУ пене у Србији од 

око [...] тона, односно око [...] евра, у пријави се процењује да је тржишни удео циљног 

друштва мањи од /0-5/%. Према проценама датим у пријави, тржишни удео подносиоца 

пријаве (преко друштва Neveon), износи око /10-20/%, имајући у виду његову продају од 

око [...]  тона, односно око [...] евра.  

 

Као конкурентне на овом тржишту у Србији, имајући у виду њихове производне 

капацитете и остварену продају, подносилац пријаве наводи: Healthcare Рума, Vapeks 

Чачак, Silpen Врање. 

 

Подносилац пријаве је доставио и листу одређених вертикалних веза са циљним 

друштвом, али се ниједан од ових вертикалних односа не односи на тржиште Републике 

Србије. Како наглашава подносилац пријаве, активности друштава Greiner и Recticel у 

Европи се углавном не преклапају у погледу географског обима: док Recticel превасходно 

послује у Северној и Западној Европи, Greiner је фокусиран на Аустрију и Источну 

Европу. 

 

У складу са претходно наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 

смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa решења. 

 

Одлука у ставу II диспозитива решења 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 бр. 9, у року од 30 дана од 

дана достављања 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. 


