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     Р е п у б л и к а   С р б и ј а      

  КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

           КОНКУРЕНЦИЈЕ 

      Број: 6/0-02-181/2014-7 

Датум: 8. април 2014. године 

              Б  е  о  г  р  а  д 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у 

даљем тексту: Закон) 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 заведеној под бројем 6/0-

02-181/2014-1, од 10. марта 2014. године, коју је у име привредног друштва 

„Hamburger Recycling Group“ GmbH, са седиштем на адреси Industriezentrum NÖ-

Süd, Straße 16, Objekt 70, Gebäude F, Top 2-4, A-2355 Wiener Neudorf, Аустрија, са 

регистарским бројем FN 270201F, по приложеном пуномоћју поднео адвокат 

Владислав Марјановић, из Београда, ул. Булевар Краља Александра бр. 189, дана 8. 

априла 2014. године, доноси следеће 

  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем контроле од стране друштва „Hamburger Recycling 

Group“ GmbH, са регистрованим седиштем на адреси Industriezentrum NÖ-Süd, 

Straße 16, Objekt 70, Gebäude F, Top 2-4, A-2355 Wiener Neudorf, Аустрија, уписаног 

под регистарским бројем FN 270201F, над друштвом „SCH-Ózon Kereskedelmi és 

Szolgáltató Kft.“ са регистрованим седиштем на адреси 1181 Budapest, Csontváry 

Kosztka Tivadar u. 3, 6th Floor 31, Мађарска, уписаног под регистарским бројем Cg 

01-09-912524 и друштвом „HANSEN TRADING Ingatlanforgalmazó Korlátolt 

Felelösségü Társaság“, 1121 Budapest, Moha utca 30, Мађарска, уписаног под 

регистарским бројем Cg. 01-09-874144, на основу Уговора о купопродаји којим се 

оба друштва преузимају од тренутних власника, а која се сматрају повезаним 

учесницима будући да припадају истој групи друштава. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио 

уплату износа од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, с позивом на број 6/0-02-

181/2014-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника 

о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције. 
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Образложење 

 

 

Привредно друштво „Hamburger Recycling Group“ GmbH, које је основано и 

послује у складу са законима Републике Аустрије (у даљем тексту: Hamburger 

Recycling или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције 

(у даљем тексту: Комисија) 10. марта 2014. године преко пуномоћника, Владислава 

Марјановића, адвоката из Београда, пријаву концентрације број 6/0-02-181/2014-1 

(у даљем тексту: пријава). Допуном документације која је Комисији достављена 25. 

и 26. марта и 3. априла 2014. године отклоњени су недостаци поднете пријаве, чиме 

су испуњени услови за поступање и одлучивање у овом предмету у скраћеном 

поступку. Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани 

износ накнаде за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II 

диспозитива. 

Подносилац пријаве je друштво под искључивом контролом аустријске 

холдинг компаније Prinzhorn Holding, која је у власништву породице Прицхорн. 

Ова холдинг компанија обухвата и послује преко четири пословне дивизије: 

Recycling Division, Containerboard Division, Packaging Division и Corporate Finance 

Division. Свака од наведених дивизија има своју „мајку“ компанију која такође 

управља својом дивизијом, а то су Hamburger Recycling Gropu GmbH (Recycling 

Division), W. Hamburger GmbH (Containerboard Division), Mosburger GmbH 

(Packaging Division) и Prinzhorn magahement GmbH (Corporate Finance Division). 

Поред Аустрије као матичне земље, Prinzhorn Holding послује и преко својих 

повезаних друштава у Мађарској, Пољској, Чешкој, Словачкој, Словенији, 

Хрватској, Босни и Херцеговини, Румунији, Бугарској, Турској и Србији. За 

разлику од Prinzhorn Holding, подносилац пријаве Hamburger Recycling бави се 

трговином папира, али искључиво на територији Аустрије и Немачке, првенствено 

за потребе фабрика за прераду које послују у саставу Prinzhorn Holding-а. 

На тржишту Републике Србије, ово друштво послује преко Предузећа за 

унутрашњу и спољну трговину „Технопапир“ д.о.о. Београд (у даљем тексту: 

Технопапир) у коме има 80% удела. Основна делатност овог домаћег друштва које 

је регистровано у АПР-у, под матичним бројем 17171631, је сакупљање 

амбалажног отпада, као и трговина свим врстама производа папирне индустрије. У 

складу са својом регистрованом делатношћу, Технопапир поседује све техничке и 

организационе услове за прикупљање, транспорт и складиштење амбалажног 

отпада, уз поштовање свих домаћих и европских стандарда. 

Друштво „SCH-Ózon Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.“ (у даљем тексту: SCH-

Ózon Kft.) основано је 2005 године од стране физичких лица János Schneider Jr. и 

Timea Barbara Juhász, са једнаким уделима оба власника од по 50%. Регистрована 

делатност друштва SCH-Ózon Kft. је прикупљање отпада, трговина, прерада и 

транспорт отпадног папира. Поред тога друштво се бави прикупљањем, прерадом и 

препродајом пластичног отпада, а у мањој мери металног отпада. Већину својих 

пословних активности прикупљања отпадног материјала, друштво SCH-Ózon Kft 

обавља у Мађарској преко разгранате мреже коју чини више стотина снабдевача 

секундарних сировина. Значајан део рециклираног отпада око (2/3) се извози у 

земље Европске Уније, а 1/3 у друге земље укључујући и Србију.  
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Друштво „HANSEN TRADING Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelösségü 

Társaság“ (у даљем тексту: HANSEN Trading Kft) основано је 2006. године у 

Мађарској. Власник 100% удела у овом друштву је HANSEN Trading Corp., чији је 

100% власник господин János Schneider Сениор. Главна пословна активност 

друштва HANSEN Trading Kft је изнајмљивање покретне и непокретне имовине, а 

оно највећи приход остварује од изнајмљивања средстава (машина, возила и 

непокретности). Ово друштво нема никакав удео на тржишту Републике Србије. 

У предложеној пословној трансакцији, подносилац пријаве стиче контролу 

над друштвима SCH-Ózon Kft. и HANSEN Trading Kft., oба из Мађарске. Оснивачи 

и власници друштва SCH-Ózon Kft су два физичка лица са по 50% удела. У складу 

са предложеном пословном трансакцијом, власници друштва SCH-Ózon Kft пре 

обављене трансакције поделили су својих 50% удела по кључу 40%:10%, након 

чега ће оба власника овог друштва по 40% удела (укупно 80%) пренети на 

подносиоца пријаве, а преостали део од 20% удела пренети на SCH FINANCE 

Kereskedelmi Korlátolt Felelösségü Társaság (у даљем тексту: SCH FINANCE). 

Такође, друштво HANSEN Trading Corp. чији је 100% власник János Schneider 

Сениор, преноси на подносиоца пријаве 80% удела у друштву HANSEN Trading Kft 

док ће преосталих 20% удела у HANSEN Trading Kft пренети на SCH FINANCE.  

Према наводима подносиоца пријаве, циљна друштва у предметној 

пословној трансакцији (SCH-Ózon Kft. и HANSEN Trading Kft.), не могу се 

посматрати као самостална и независна једна од другог, нити се ова трансакција 

може посматрати одвојено. Власничка повезаност огледа се у томе да су отац 

(János Schneider Сениор) и син (János Schneider Jr) као крвни сродници у правој 

линији, повезана лица (иста породица Schneider), и да су власници друштава SCH-

Ózon Kft. и HANSEN Trading Kft. Чињеница да су ова два друштва повезана у једну 

трансакцију поткрепљен је Уговором о удруживању потписаним 21. фебруара 2014. 

године, од стране János Schneider Јуниор као физичког лица, Timea Barbara Juhász 

као физичког лица и као заступника SCH FINANCE и János Schneider Сениор као 

заступника HANSEN Trading Corp и заступника Hamburger Recycling Group. 

Наведени уговор потврђује појединачне Уговоре о купопродаји који су потписани 

истог дана (21. фебруара 2014. године) те да ће власнички однос између купца 

(Hamburger Recycling Group) и продавца (породице Schneider) бити идентичан у оба 

друштва SCH-Ózon Kft. и HANSEN Trading Kft и то у односу: 80% удела у 

власништву Hamburger Recycling Group и 20% удела у власништву SCH FINANCE, 

друштва које János Schneider Jr. и Timea Barbara Juhász, држе у једнаким уделима 

(50%-50%). Наведени пословни однос дефинисан је Уговором о купопродаји удела 

друштва SCH-Ózon Kft. закљученим између привредног друштва Hamburger 

Recycling и János Schneider Jr. и Tímea Barbara Juhász и Уговором о купопродаји 

удела друштва HANSEN Trading Kft закљученим између привредног друштва 

Hamburger Recycling и HANSEN TRADING Corp који су потписани дана 21. 

фебруара 2014. године.  

Такође, господин János Schneider Сениор је истовремено члан управе у SCH-

Ózon Kft., HANSEN Trading Kft и HANSEN Trading Corp., на основу чега се може 

закључити да је управљање у сва три друштва препуштено једној истој особи и не 

може се рећи да ова друштва послују самостално и независно, већ да функционишу 

под истом контролом и надзором исте особе. 
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Достављене Уговоре Комисија је прихватила као релевантну документацију 

која представља акт о концентрацији, односно основ њеног спровођења и на бази 

чије реализације долази до стицања контроле подносиоца пријаве над друштвима 

SCH-Ózon Kft. и HANSEN Trading Kft у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  

На основу анализе комплетне документације о финасијским резултатима 

пословања друштава која се сматрају учесницима ове концентрације, утврђено је да 

су достигнути прописани прагови из члана 61. Закона, при чијем испуњавању 

постоји обавеза пријаве концентрације Комисији ради издавања одобрења за њено 

спровођење.  

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа, утврђено је да су 

обе стране, учесници концентрације, активне у сектору прикупљања секундарних 

сировина. У оквиру наведеног сектора друштва се примарно баве пружањем услуга 

прикупљања, обраде и препродаје папирног отпада. Друштва су првенствено 

активна у матичним државама, мада се због специфичности посла, преко својих 

зависних друштава баве прикупљањем секундарних сировина и у другим земљама 

Европе. Према интерним проценама подносиоца пријаве, тржиште прикупљања 

папира за рециклажу у Републици Србији процењује се у распону од 150.000 до 

180.000 тона на годишњем нивоу, а друштво Технопапир-а према истим проценама 

у 2013. години прикупило је око 27 тона папира. Једно од друштава учесника 

концентрације, друштво SCH-Ózon Kft. у 2013. години на тржишту Републике 

Србије продало је око 7 тона папира. 

Целокупна пословна активност учесника концентрације усмерена је на 

сакупљање секундарних сировина (папир, пластика, стакло, метал и др.) одвајање и 

сортирање разних материјала и пласман за даље видове прераде, дораде и употребе. 

Највећи део прерађеног отпадног материјала поново се враћа у примарну 

производњу и финални производи се пласирају широм Европске Уније облику 

нових производа. Друштва SCH-Ózon Kft. и HANSEN Trading Kft. не поседују 

организовану мрежу дистрибуције и малопродаје производа и све услуге и 

пословне трансакције обављају се преко локалних менаџера широм земље.  

Према подацима Удружења рециклера Србије, на релевантном тржишту 

сакупљања секундарних сировина постоје одређена ограничења везана за 

прикупљање разних врста отпадног материјала. Прикупљање отпадног материјала 

подељено је према врсти основног материјала који се лагерује, а међу групама које 

се издвајају су друштва која се баве рециклажом електронског и електричног 

отпада, рециклажом метала, пластике, медицинског и хемијског отпада, уља, 

емулзија, загађене воде, рециклажом обојених метала, ауто и теретних гума, папира 

и друго. Све активности које се односе на сакупљање секундарних сировина у 

Републици Србији, још увек немају значај који се тим активностима даје у земљама 

Европске Уније. 

За потребе процене утицаја ове концентрације на релевантно тржиште 

производа у Републици Србији, подносилац је као релевантно географско тржиште 

производа дефинисао целу територију Републике Србије. Међутим, полазећи од 

тога да се у конкретном случају ради о екстратериторијалној концентрацији, 

Комисија је закључила да су све пословне активности учесника предметне 

концентрације на тржишту пружања услуга прикупљања, обраде и препродаје 

папирног отпада, ограничене на територију Мађарске, тако да предложена 
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трансакција не може и неће имати никакав утицај на конкуренцију у Републици 

Србији.  

Комисија је овакав предлог дефинисања релевантног тржишта производа и 

релевантног географског тржишта прихватила као исправан. Реализацијом 

пријављене пословне трансакције неће доћи ни до каквих преклапања између 

страна, нити пораста њиховог тржишног удела, због чега предложена трансакција 

неће довести до стварања или јачања доминантног положаја, нити ће на други 

начин утицати на конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом 

значајном делу.  

Основни мотив подносиоца пријаве за реализацију наведене трансакције 

проистиче из његове развојне оријентације ка стратешкој интеграцији групе којој 

припадају учесници концентрације, као и проширивање пословне делатности на 

нова тржишта. Стицалац контроле планира да унапреди производне процесе, 

осавремени организацију и начин руковођења преузетих друштава и побољша 

њихове пословне активности. Након спроведене концентрације, друштво Prinzhorn 

Holding, ће повећати своју имовину и добити додатни извор прихода од 

економских активности друштава SCH-Ózon Kft. и HANSEN Trading Kft.  

Комисија није ценила ефекте спровођења ове концентрације који се као 

резултат њеног настајања могу догодити изван територије Републике Србије, а о 

чему је подносилац пријаве дао одређене податке и процене. Осим у Републици 

Србији, предметна концентрација пријављена је 14. марта 2014. године и Мађарској 

управи за привредну конкуренцију.  

На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и 

утврђених чињеница у овом поступку, Комисија је закључила да реализација 

предметне концентрације не ствара било какве последичне негативне конкурентске 

ефекте на тржишту Републике Србије, због чега је одлучено као у ставу I 

диспозитива. 

 

Поука о правном леку 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

 

 

  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
  

Весна Јанковић 

 

 

 


