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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 6/0-02-324/2022-1, коју је дана 1. марта 2022. године поднело 

привредно друштво Greiner Packaging International GmbH, са седиштем на адреси 

Greinerstrasse 70, 4550 Kremsmunster, Аустрија, преко пуномоћника адвоката Срђане 

Петронијевић, из адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и Партнери АОД 

Београд, Булевар војводе Бојовића 6-8, дана 29. марта 2022. године доноси следеће    

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Greiner Packaging 

International GmbH, са седиштем на адреси Greinerstrasse 70, 4550 Kremsmunster, Аустрија 

регистрациони број FN 176889 g, над привредним друштвима Термопласт група д.о.о. за 

трговину, Николе Шубића Зринског 11, Белица Хрватска, матични број 080335913, и 

Greiner Packaging д.о.о. Словенија, са седиштем на адреси Индустријска улица 33, 2345 

Бистрица об Драви, Словенија, матични број 5679273000, куповином удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио износ од XXX (XXX) евра, дана 4. 

марта 2022. 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 Packaging International GmbH, са седиштем на адреси 

Greinerstrasse 70, 4550 Kremsmunster, Аустрија регистрациони број FN 176889 g (у даљем 

тексту: подносилац пријаве или GPI),  поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље 

у тексту: Комисија), 4. марта 2022. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације 

која је заведена под бројем 6/0-02-324/2022-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац 

пријаве је предложио да Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у 

скраћеном поступку.  

 

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. 

 
Р е п уб л и к а  Срб и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-324/2022-3 

Датум: 29. март 2022. године 
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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.  

 

На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 

одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом захтеву 

одлучила посебним закључком о заштити података.   

 

Учесници у концентрацији 

 

Привредно друштво GPI је друштво које преко својих повезаних друштава производи 

решења за чврсте пластичне амбалаже, при чему сам GPI не производи та решења, како се 

наводи у пријави. Производи овог друштва 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, ово друштво развија прилагођене пластичне делове, призводе и 

компоненте. Подносилац пријаве је зависно друштво у искључивом власништву друштва 

Austrian Greiner AG, аустријског акционарског друштва и матичног друштва Greiner групе, 

односно групе друштава која су у породичном власништву (даље у тексту: Greiner група).  

 

Greiner група je организована y три пословна сегмента:  

а) Greiner Packaging - производи решења за амбалажу. Производи овог друштва 

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, Greiner Packaging развија 

прилагођене пластичне делове, производе и компоненте за купце у многим индустријама, 

као што су аутомобилска, HVAC (грејања, вентилације и климатизације) и индустрија 

грађевинских услуга.  

б) Greiner Bio-One - 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.  

в) NEVEON - глобална група за производњу интегрисане пене, који нуди и обрађује 

ПУ 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, решења за 

амбалажу по мери, спортске примене, и широк спектар других специјализованих 

примена).  

 

Greiner група има три привредна друштва регистрована у Србији и то: 1) Greiner Packaging 

доо Оџаци, са седиштем на адреси Грачачки пут бб, Оџаци, матични број 20779225, чија је 

делатност производња осталих предмета од пластике, 2) Greiner i JP Packaging доо Нова 



3 

 

Пазова, са седиштем на адреси Друга индустријска 2, Нова Пазова, матични број 

20582413, чија је делатност производња осталих предмета од пластике, као и 3) NEVEON 

Foam доо Стара Пазова, са седиштем на адреси Карађорђева бб, Стара Пазова, матични 

број 08797838, чија је делатност производња пластичних маса у примарним облицима, 

односно које се бави прерадом, прилагођавањем и дистрибуцијом полиуретанске пене за 

тапацирање и опремање кревета у Србији. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвима Термопласт група д.о.о. за трговину, Николе Шубића Зринског 11, Белица 

Хрватска, матични број 080335913, и Greiner Packaging д.о.о. Словенија, са седиштем на 

адреси Индустријска улица 33, 2345 Бистрица об Драви, Словенија, матични број 

5679273000 (даље у тексту: циљна друштва). Једини власник друштва Термопласт група 

(даље у тексту: Термопласт) је физичко лице Емил Зорец, а власници друштва Greiner 

Packaging (даље у тексту: GPSI) су Термопласт и подносилац пријаве, под чијом 

заједничком контролом послује друштво GPSI). Термопласт је друштво које је једину 

остварило пружањем услуга повезаном друштву GPSI, па се самим тим Термопласт 

квалификује као друштво без активностима на екстерним тржиштима, како се наводи у 

пријави.  

 

GPSI се бави искључиво дистрибуцијом, али GPSI има учешће у два привредна друштва у 

Србији: Greiner packaging доо Оџаци (даље у тексту: GPRS) и Greiner i JP Packaging доо 

Нова Пазова (даље у тексту: GPJP), која се баве производњом прилагођене чврсте 

амбалаже у сектору Б2Б. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о куповини 

удела који су дана 24. фебруара 2022. године потписали Емил Зоренц, као продавац и 

једини власник Термопласта, и подносилац пријаве. 

 

Подносилац пријаве GPI намерава да стекне све уделе, па самим тим и искључиву 

контролу над друштвом Термопласт, а посредно и појединачну контролу над GPSI, 

стицање свих преосталих удела у друштву GPSI од стране GPI, па самим тим и промене из 

заједничке у појединачну контролу над друштвом GPSI од стране GPI. 

 

Испуњеност услова 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, Комисија је 

утврдила да су подносиоци пријаве имали обавезу пријаве концентрације, јер је укупан 

годишњи приход учесника већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као 

услова за пријаву концентрације.  

Комисија је утврдила да је пријава концентрације поднета 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. 

 

Како наводи подносилац пријаве, за предметну трансакцију релевантне су активности које 

обавља GPSI група, која послује у области производње и продаје чврсте пластичне 

амбалаже, а у којој послује и Greiner група (односно Greiner Packaging сектор), преко два 

привредна друштва која у оквиру групе послују у Србији – GPRS и GPJP, с обзиром на то 

да се ова два друштва у Србији баве производњом и дистрибуцијом чврстих пластичних 

амбалажа за прехрамбену и непрехрамбену индустрију (чаше, тубе, поклопци).   

 

Подносилац пријаве напомиње да је својим претходним одлукама, Европска комисија 

сматрала да се индустрија амбалаже дели на неколико тржишта на основу комбинације 

материјала за амбалажу (стакло, метал, пластика итд.) и намене амбалаже. Начелно, 

Европска комисија се превасходно фокусирала на тржиште флексибилне пластичне 

амбалаже. До сада, према наводима у пријави, није детаљно испитивала тржиште чврсте 

пластичне амбалаже. Међутим, у  неким од предмета је већ указала на постојање засебног 

тржишта производа за чврсту пластичну амбалажу, али је коначно оставила отворено 

питање прецизне дефиниције тржишта.  

 

Подносилац у пријави наводи да би се тржиште за чврсту пластичну амбалажу могло 

теоријски, даље поделити примера ради према примени чврсте пластичне амбалаже (а) за 

прехрамбене производе и (б) за непрехрамбене производе. Међутим, подносилац сматра 

да, за потребе ове пријаве, прецизна дефиниција тржишта може остати отворена будући да 

предметна трансакција неће довести до проблема у области конкуренције без обзира на 

дефиницију релевантног тржишта, односно предложена трансакција неће променити 

конкурентско окружење. 

 

Комисија није уважила наведени предлог подносиоца пријаве, већ је као релевантно 

тржиште производа у конкретном случају, односно за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације, одредила тржиште производње и велепродаје чврсте пластичне амбалаже. 

 

Предлог подносиоца пријаве је да се не утврђује прецизна дефиниција релевантног 

географског тржишта, односно да она остане отворена, будући да предложена трансакција 

неће довести до проблема у области конкуренције. 

 

Комисија није прихватила предлог подносилаца пријаве, већ је релевантно географско 

тржиште дефинисала на националном нивоу, као тржиште Републике Србије, у складу са 

чланом 6. став 3, у вези члана 2. Закона. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а према наводима у пријави, Комисија 

је констатовала да коцентрација неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту, 

односно да неће имати негативне ефекте на конкуренцију у Републици Србији. 

 

Према подацима које је доставио подносилац пријаве, тржиште чврсте пластичне 

амбалаже у Републици Србији вреди око [...] евра. Greiner група, када се не рачуна GPSI 

група, има тржишни удео од око /0-5/%, с обзиром на то да је 2021. године на наведеном 

тржишту имала приход од око [...] евра. GPSI група је, у истом периоду, имала приход од 

око [...] евра, односно тржишни удео око /10-20/% .   

 

Сходно наведеном, а како се наводи у пријави, заједнички тржишни удео Greiner групе и 

GPSI групе је мањи од /10-20/% у било ком потенцијалном сегменту тржишта чврсте 

пластичне амбалаже у Србији.   

 

Као најважнији конкуренти на наведеном тржишту се наводе привредна друштва АТМ 

које је остварило приход од [...] евра, односно /10-20/% тржишног удела, затим Divi Plast 

са приходом на наведеном тржишту од око [...] евра, односно око /10-20/%  тржиштног 

удела, док Jokey има /5-10/% тржишног удела, с обзиром на то да је остварило приход од 

[...] евра.  

 

Подносилац наводи и да се очекује да ће тржиште чврсте пластичне амбалаже у 

Републици Србији забележити значајан раст у будућности због вишестране примене у 

индустријама крајњих корисника као што су индустрија пића, прехрамбених производа и 

заштите здравља.  

 

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. 


