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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 6/0-02-522/2022-1 коју је дана 29. јуна 2022. године поднело привредно 

друштво Greiner Packaging International GmbH, са седиштем на адреси Greinerstrasse 70, 

4550 Kremsmunster, Аустријa, преко пуномоћника адвоката Данијела Стевановића из 

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

6-8, Београд, дана 11. августа 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, ca седиштем на адреси Greinerstrasse 70, 4550 Kremsmunster, Аустрија, 

матични број FN 176889 g, над привредним друштвом ALWAG DOO NOVA GAJDOBRA, 

са седиштем на адреси Индустријска 10, Нова Гајдобра, Србија, матични број 20760354, 

куповином 100% удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Greiner Packaging International 

GmbH, дана 5. јула 2022. године, уплатило износ од XXX динара 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, ca седиштем на адреси 

Greinerstrasse 70, 4550 Kremsmunster, Аустрија, матични број FN 176889 g, (даље у тексту: 

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

тексту: Комисија), 29. јуна 2022. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације (у 

даљем тексту: пријава) која је заведена под бројем 6/0-02-522/2022-1. Допуна пријаве је 

поднета 13. јула 2022. године. Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

 
Р е п уб л и к а  Срб и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-522/2022-5 

Датум: 11. август 2022. године 

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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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, поднет је захтев за заштиту података, о ком је Комисија 

одлучила посебном закључком. 

 

Учесници у концентрацији 

 

GPI послује у оквиру Greiner групе друштава, под крајњом контролом друштва Greiner 

AG, са седиштем у Аустрији које је матично друштво Greiner групе, групе друштава у 

породичном власништву (даље у тексту: Greiner група). GPI, преко својих повезаних 

друштава, производи решења за амбалажу од круте пластике. Производи овог друштва 

обухватају пластичну амбалажу како за прехрамбену тако и за непрехрамбену индустрију, 

укључујући пластичну амбалажу за млечне производе, прехрамбене производе, производе 

за заштиту здравља, козметику и хемикалије. Ово друштво развија и пластичне делове, 

производе и компоненте рађене по мери. 

 

Greiner група је организована у три пословна сектора:  

1) Greiner Packaging – производи решења за амбалажу. Производи овог друштва 

обухватају пластичну амбалажу, како за прехрамбену, тако и за непрехрамбену 

индустрију, укључујући пластичну амбалажу за млечне производе, прехрамбене 

производе, производе за заштиту здравља, козметику и хемикалије. Такође, ово 

друштво развија пластичне делове, производе и компененте рашене по мери за 

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

вентилације и климатизације) и индустрија грађевинских услуга. 

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

биотехнолошкој, дијагностичко, 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) NEVEON – овај сектор је глобална група за производњу интегрисане пене. 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, акустрична решења, филтер пене, решења за амбалажу по мери, спортске 

примене и широк спектар других специјализованих примена).  

Greiner група има три зависна друштва у Србији: 
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1) Greiner Packaging доо Оџаци, са седиштем на адреси Грачачки пут бб, Оџаци, 

матични број 20779225, чија је делатност производња осталих производа од 

пластике;  

2) Greiner I ЈР Packaging доо Нова Пазова, са седиштем на адреси Друга индустријска 

2, Нова Пазова, матични број 20582413, чија је делатност производња осталих 

производа од пластике;  

3) NEVEON Foam доо Стара Пазова, са седиштем на адреси Карађорђева бб, Стара 

Пазова, матични бр. 08797838, чија је делатност производња пластичних маса у 

примарним областима. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом ALWAG DOO NOVA GAJDOBRA, са седиштем на адреси Индустријска 10, 

Нова Гајдобра, Србија, матични број 20760354 (даље у тексту: ALWAG или циљно 

друштво). ALWAG се бави почетним фазама механичке рециклаже амбалаже од 

полиетилен терефталата (даље у тексту: ПЕТ) и накнадним достављањем ПЕТ флекица, 

као производа који се добија у почетним фазама процеса рециклаже. ALWAG продаје 

само ПЕТ флекице као свој финални ПЕТ производ.  

 

Власничка структура ALWAG-а, пре трансакције, је следећа: ALING-CONEL д.о.о. 

Гајдобра (Србија) – 97,23% и REIWAG Facility Services GmbH (Аустрија) – 2,77%. У 

Србији, циљно друштво остварује приходе од продаје ПЕТ флекица. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне трансакције, подносилац пријаве доставио је Писмо о 

намерама, закључено дана 29. новембра 2021. године између подносиоца пријаве, као 

друштва стицаоца и ALIG-COIMEL и REIWAG Facility Services, као продаваца. GPI ће 

директно стећи 100% удела у циљном друштву и на тај начин и појединачну контролу над 

овим друштвом. 

 

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 закључила 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 2. Закона. 

 

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 
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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. 

 

Као што је наведено, подносилац пријаве се у Србији бави производњом амбалаже од 

круте пластике, преко своја два зависна српска друштва - Greiner Packaging SRB и Greiner 

Packaging SRB IJP. Циљно друштво ce бави почетним фазама механичке рециклаже ПЕТ 

амбалаже и накнадним добављањем ПЕТ флекица које су производ који се добија у тим 

почетним фазама. ПЕТ флекице се производе рециклирањем коришћене ПЕТ амбалаже, 

обично ПЕТ боца. 

 

Конкретно, циљно друштво добавља коришћене ПЕТ боце, које се у процесу механичке 

рециклаже (наспрам хемијској рециклажи), сортирају према боји, потом дробе у мање 

комадиће у машини за млевење, који се потом перу топлом водом, испирају и суше како 

би се уклонили контаминанти из ПЕТ, па се као финални резултат добијају ПЕТ флекице 

различитих боја разврстане у групе (као и нус производи попут ПЕТ финих честица или 

полипропиленских флекица). 

 

ПЕТ флекице се даљом прерадом у поступку екструзије (топљења) користе за производњу 

ПЕТ смола (пелета/гранула) или ПЕТ листова (који се могу директно користити поступку 

термообликовања финалног производа круте пластичне амбалаже). ПЕТ смоле и ПЕТ 

листови се могу даље прерађивати на много начина у зависности од примене и захтева 

финалног производа, укључујући амбалажу од круте пластике.  

 

Циљно друштво само продаје ПЕТ флекице као финални ПЕТ производ, док подносилац 

пријаве не може да прерађује ПЕТ флекице у Србији, али користи ПЕТ смоле и ПЕТ 

листове као сировину за своју производњу. Сходно наведеном, учесници у концентрацији 

се тренутно у Србији не баве прерадом ПЕТ флекица у смоле или листове, односно немају 

могућности за екструзију јер то захтева специфичну опрему за овај поступак. 

 

Имајући у виду карактеристике, употребу и начина производње ПЕТ флекица, подносилац 

пријаве сматра да би ПЕТ флекице требало дефинисати као засебно релевантно тржиште. 

Комисија је за потребе оцене ефеката предметне концентрације, прихватила предлог 

подносиоца пријаве, и као релевантно тржишта производа утврдила тржиште производње 

и велепродаје ПЕТ флекица. 

 

Подносилац пријаве предложио је да релеватно географско тржиште буде дефинисано као 

тржиште Републике Србије, што је Комисија прихватила, у складу са чланом 6. став 3. у 

вези са чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

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

је оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту, 

имајући у виду да подносилац пријаве није активан на овом тржишту и да на том тржишту 

нема преклапања у пословању учесника у концентрацији. 
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Према наводима у пријави, односно према сазнањима подносиоца пријаве, скоро 

целокупна продаја ПЕТ флекица у Србији се остварује преко извоза, будући да ниједно 

друштво у Србији не управља екструдерима који би омогућили прераду ПЕТ флекица у 

ПЕТ смолу или у ПЕТ листове. У пријави се наводи да сви произвођачи ПЕТ флекица у 

Србији извозе целокупну своју производњу из Србије у ЕУ. Циљно друштво је продавало 

своје производе у ЕУ (Аустрији, Немачкој, Републици Чешкој, Италији, Бугарској, 

Хрватској и Словенији).  

 

Циљно друштво је у Србији остварило продају ПЕТ флекица једном купцу, и то у износу 

око [...], што према проценама у пријави одговара тржишном уделу од /60-70/%. Као 

конкуренти се наводе Light plastic дoo, са уделом од /10-20/%, Greentech дoo, са уделом од 

/10-20/%, и AKO international дoo, са уделом од /5-10/%.  

 

У пријави се наводи и да учесници у концентрацији посредно послују на вертикално 

повезаним тржиштима, имајући у виду циљно друштво производи само ПЕТ флекице, али 

не и ПЕТ смоле или ПЕТ лисове, док тренутно подносилац пријаве може да користи само 

ПЕТ смолу и ПЕТ листове у свом производном процесу у Србији, али не и ПЕТ флекице. 

Зато, како се наводи у пријави, не постоји директна вертикална веза између учесника у 

концентрацији, јер би директна веза подразумевала могућност прераде ПЕТ флекица у 

ПЕТ смоле или ПЕТ фолије или на нивоу циљног друштва или на нивоу зависних 

друштава подносиоца пријаве у Србији, будући да би се ПЕТ смоле или ПЕТ фолије могле 

користити за производњу круте пластичне амбалаже коју производи подносилац пријаве. 

 

Отуда циљно друштво и не може да снабдева подносиоца пријаве ПЕТ флекицама како би 

их подносилац директно користио у својој производњи у Србији. Даље се наводи, према 

најбољем сазнању подносиоца пријаве, да у Србији не постоји друштво које би могло да 

прерађује ПЕТ флекице у ПЕТ смоле или ПЕТ листове – било за интерну или екстерну 

употребу, а као што је наведено ПЕТ флекице које производи циљно друштво и његови 

конкуренти у Србији продају на међународним тржиштима, тј. искључиво изван Србије.  

 

У складу са претходно наведеним, Комисија је утврдила да спровођењем предметне 

концентрације неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално 

посматрано, те 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 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. 
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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 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. 

 

 

 


