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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 6/0-02-815/2022-1 коју је дана 15. децембра 2022. године 

поднело привредно друштво Mosburger GmbH, са седиштем на адреси Lembockgasse 

21-25, Беч, Аустрија, преко пуномоћника адвоката Уроша Поповића, из канцеларије 

Bojović Drašković Popović & Partners, Француска 27, Београд, дана 9. фебруара 2023. 

године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Mosburger 

GmbH, са седиштем на адреси Lembockgasse 21-25, Беч, Аустрија, матични број 

FN93397z, над привредним друштвом Scatolificio La Veggia S.p.A., са седиштем на 

адреси Via Maestrale 6, Castellarano, Италија, матични број 305170, куповином 100% 

удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Mosburger GmbH, 

уплатио дана 3. јануара 2023. године износ од XXX, и износ од XXX, дана 11. јануара 

2023. године на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што укупно 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 Mosburger GmbH, са седиштем на адреси Lembockgasse 21-25, Беч, 

Аустрија, матични број FN93397z (даље у тексту: подносилац пријаве или Mosburger), 

поднело је дана 15. децембра 2022. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације 

која је заведена под бројем 6/0-02-815/2022-1 (у даљем тексту: пријава). Допуна 

пријаве је поднета 11. јануара 2023. године. Подносилац пријаве је предложио да 

Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон) и чланом 3. Уредбе о садржини и начину 
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подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су 

испуњени услови за поступање Комисије у поступку испитивања пријављене 

концентрације. У списима предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се 

потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у 

ставу II диспозитива. 

 

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.  

 

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве је друштво регистровано за производњу паковања и материјала за 

паковање и послује у оквиру групе друштава Prinzhorn Group (Принзхорн група), која 

је крање контролисана од од стране чланова породице Принзхорн. Трансакција се 

реализује преко холдинг компаније Принзхорн групe, и то Prinzhorn Holding GmbH или 

његовог повезаног друштва. 

 

Prinzhorn Holding GmbH, са седиштем на адреси Lemböckgasse 21-25, Беч, Аустрија, 

матични број 115068v јесте зависнo друштво приватног траста Thomas Prinzhorn 

Privatstiftung, са седиштем на адреси 8862 Stadl an der Mur, Stadl an der Mur 18, 

Аустрија. Корисници Thomas Prinzhorn Privatstiftung-a су чланови породице 

Принзхорн, а неки од њих спроводе контролу над трастом. 

 

Принзхорн група је вертикално интегрисани произвођач папирних и амбалажних 

производа, чије активности обухватају и прикуплање и набавку папира за рециклажу, 

са производним постројењима у 15 држава у Европи, у Русији и Турској. Њиховим 

активностима у овим пословним областима управља Prinzhorn Holding GmbH, а оне су 

додатно подељене у три пословне дивизије: 

1. дивизија за картонску амбалажу, на чијем челу је W. Hamburger GmbH; 

2. дивизија за паковање, на чијем челу je Mosburger GmbH; 

3. дивизија за рециклажу, на чијем челу је Hamburger Recycling Group GmbH. 

 

Prinzhorn Holding GmbH, односно подносилац пријаве, активан је на тржишту Србије 

преко повезаног друштва Hamburger Recycling, са седиштем на адреси Аутопут за Нови 

Сад 74, Београд-Земун, матични број 17171631, чија је регистрована делатност 

неспецијализована трговина на велико. Пословање овог друштва је подељено на 

сакупљање отпадних материјала и трговину овим производима, што подразумева посао 

усмерен на куповање и сакупљање материјала од компанија у депоима и директну 

испоруку од добављача купцима. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Scatolificio La Veggia S.p.A., са седиштем на адреси Via Maestrale 6, 

Castellarano, Италија, матични број 305170 (даље у тексту: Scatolificio или циљно 

друштво). Главна делатност овог друштва је продаја листова и кутија од валовитог 

картона произведених у својој фабрици. Акционари овог друштва су друштва Maestrale 

S.r.L. и Laveggia S.r.L., оба из Италије. Циљно друштво је у стечају, након одлуке суда 

из Ређо Емилије, Италија, од 29. новембра 2022. године којом је одлучено о 

признавању стечајног поступка.  
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Циљно друштво нема повезана друштва на територији Србије. Активности овог 

друштва у 2021. години су биле занемарљиве, како се наводи у пријави, и односиле су 

се на продају рeлевантних производа у износу од око [...] евра, а у 2022. години ове 

активности су у потпуности прекинуте. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предметна концентрација се односи на стицање 100% удела у циљном друштву, чиме 

ће подносилац пријаве стећи појединачну контролу над овим друштвом. Као акт о 

концентрацији, достављена је Одлука суда Ређо Емилије од 29. новембра 2022. године 

којом је одлучено о признавању стечајног поступка над циљним друштвом. 

 

[...]. Постојећи акционари циљног друштва су као потенцијалног инвеститора 

пронашли друштво Prinzhorn Holding, које је послало неопозиву обавезујућу понуду, 

према којој би постао једини акционар циљног друштва преко свог повезаног друштва 

Mosburger, и стекао пуно власништво над имовином циљног друштва. 

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

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

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

тржишту Републике Србије, 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.  

 

4. Релевантно тржиште    

 

Комисија је утврдила релевантно тржиште 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 сматра имајући у виду пословну делатност учесника у концентрацији, да 

се релевантно тржиште може груписати на: 

- Производњу и снабдевање гофрираног материјала (папир који се користи за 

израду валовитог дела у картонској кутији) и амбалажног папира који се 

користи за израду спољашњих слојева кутије; и 

- Гофрирани листови и гофриране кутије. 

 

У пријави се наводи да се гофрирани материјали односе на портфолио производа који 

су главни инпути за производњу валовите амбалаже. Ови материјали (ССМ) обухватају 

како амбалажни папир који се користи за израду спољашњих делова кутије (liner), које 

формирају равне спољне слојеве валовитог паковања, као и унутрашње слојеве 

вишеслојних кутија, и „fluting“ папир који се користи за израду валовитог дела у 

картонској кутији. ССМ се претвара у гофрирани лист у валоризатору, 
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лепљењем„fluting“-а и унутрашњег и спољашњег „liner“-а заједно. Након тога, 

гофрирани лист се може даље развити у гофриране кутије штампањем, прорезима 

и/или резањем, савијањем и лепљењм и/или шивењем валовитог листа. 

 

Узимајући у обзир начин производње, својства, намену и цену предметног скупа 

роба/услуга, а нарочито активности циљног друштва, а у складу са својом праксом, 

Комисија је за потребе оцене ефеката предметне концентрације дефинисала следећа 

релевантна тржишта производа: 

1. тржиште велепродаје материјала за кутије од таласастог картона; 

2. тржиште велепродаје плоча од таласастог картона, 

3. тржиште амбалаже (кутија) од таласастог картона. 

 

Тржиште материјала за кутије од таласастог картона се односи на групу производа који 

су главне компоненте које се користе у производњи амбалаже од таласастог картона. 

Таласасти картон се састоји од два равна спољна слоја (лајнера) и таласастог 

унутрашњег слоја који се користи за постојаност и крутост амбалаже (флутинг). И 

спољашњи и унутрашњи слој се могу произвести од непрерађених влакана или 

рециклираних влакана, или мешавине ове две врсте влакана. Лајнери израђени од 

непрерађених влакана се зову крафглајнери, док се лајнери израђени од рециклираних 

влакана називају естлајнери. Материјали за израду кутија од таласастог картона се 

разликују по ширини и дубини у зависности од конфигурације производне 

механизације и захтева крајњих купаца. 

 

Плоче таласастог картона су полупроизвод направљен од материјала за израду кутија 

од таласастог картона, и састоје се од горњег и доњег слоја равне плоче (било 

крафтлајнера или тестлајнера) и средњег слоја таласастог флутинга. Материјали за 

израду кутија од таласастог картона се конвертују у плоче таласастог картона у 

коругатору стварањем флутинга (набраног средњег слоја папира), који се комбинује са 

равним слојем (слојевима равне површине који се залепе на обе стране флутинга). Као 

и код материјала за израду кутија од таласастог картона, плоче таласастог картона се 

разликују по дебљини и ширини у зависности од потреба крајњих купаца. Неколико 

плоча таласастог картона се може комбиновати за добијање „вишезидне” плоче 

таласастог картона. Плоче таласастог картона превасходно користе коругатори који 

производе кутије од таласастог картона, које се углавном користе за транспортну 

амбалажу.  

 

Претварање плоча у кутије од таласастог картона за продају крајњим купцима обухвата 

штампање, урезивање и/или сечење, пресавијање и лепљење и/или шивење. У оквиру 

овог тржишта је могуће правити разлику између конвенционалних кутија од таласастог 

картона, тешких (heavy duty) кутија од таласастог картона, и лито-ламинираних кутија 

од таласастог картона.  

 

Комисија сматра да у конкретном случају није потребно издвајати посебна релевантна 

тржишта производа која би била уже дефинисана, имајући у виду да другачија одлука 

није од утицаја на оцену дозвољености концентрације. 

 

У вези са дефиницијом релевантног географског тржишта, подносилац пријаве је 

предложио да се оно дефинише на националном нивоу, као тржиште Србије. Такву 

дефиницију тржишта Комисија је прихватила.  

 



5 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу података које је доставио подносилац пријаве, оценила да спровођење 

предметне концентрације неће нарушити конкуренцију на релевантним тржиштима, 

имајући у виду да циљно друштво више није активно у Србији и да је у 2021. години 

имало релативно малу продају релевантних производа. 

 

У пријави се наводи да тржишни удео подносиоца пријаве није већи од 13% на 

релевантним тржиштима, а на основу прихода које је циљно друштво остварило у 

Србији у 2021. години (око [...] евра) и у односу на приходе и тржишни удео 

подносиоца пријаве у Србији, може се констатовати да тржишни удео циљног друштва 

у 2021. години није био већи од 1-2%, а свакако је мањи од 5%. 

 

Узимајући у обзир све претходно наведено, Комисија је оценила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

чл. 19. Закона, па је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења. 

 

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 1. 

тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, 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 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,c.p. 

 

 

 

 


