
 
Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-636/2017-1, коју је 3. октобра 2017. 

године поднело привредно друштво „Hamburger Recycling Group“ GmbH, са седиштем 

на адреси Aspanger Strasse 252, Питен, Аустрија, матични број FN270201f, преко 

пуномоћника адвоката Бориса Баклаје, Господар Јевремова 47, Београд, дана 10. 

новембра 2017. 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 привредног друштва „Hamburger Recycling 

Group“ GmbH, са седиштем на адреси Aspanger Strasse 252, Питен, Аустрија, матични 

број FN270201f, над привредним друштвом „Kastaş Kağit Sanayi“ Аnonim Şirketi, са 

седиштем на адреси 1237/2 Sok. No.10 Naldöken – Bornova, Измир, Турска, матични 

број 6965.  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „Hamburger Recycling 

Group“ GmbH, са седиштем на адреси Aspanger Strasse 252, Питен, Аустрија, матични 

број 270201f, дана 5. октобра 2017. године, уплатио 25.000.00 (двадесетпетхиљада) 

евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу 

таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво „Hamburger Recycling Group“ GmbH, са седиштем на адреси 

Aspanger Strasse 252, Питен, Аустрија, матични број FN270201f поднело је Комисији за 

заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 3. октобра 2017. године, преко 

пуномоћника адвоката Бориса Баклаје, Господар Јевремова 47, Београд, пријаву 

концентрације број 6/0-02-636/2017-1. Допуна пријаве концентрације је достављена 26. 

октобра 2017. године. 

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

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 
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концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни део 

пријаве концентрације чини и 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 о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 

број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији 

захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Садржину 

захтева представља спецификација података чија се заштита тражи, као и образложење 

разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним 

закључком о заштити података.  

1. Учесници у концентрацији  

Подносилац пријаве, привредно друштво „Hamburger Recycling Group“ послује 

као матично друштво групације „Hamburger Recycling“, која се бави прикупљањем, 

обрадом и препродајом папирног отпада. Осим у Аустрији, где се налази седиште 

друштва и ове групације, подносилац пријаве послује у Европи, преко више од десет 

зависних друштава, укључујући зависно друштво у Србији.  

У Србији, друштво „Hamburger Recycling Group“ послује преко друштва 

„TEHNOPAPIR“ д.о.о., са седиштем на адреси Аутопут за Нови Сад 74, Београд, 

матични број 17171631, које обавља делатност у Суботици, Кикинди, Новом Саду, 

Београду, Чачку и Нишу. Друштво „TEHNOPAPIR“ има техничке, организационе и 

оперативне капацитете и лиценце за прикупљање, транспорт, сортирање, складиштење 

секундарних сировина (папир, пластика, стакло, метал), али се примарно бави 

прикупљањем, обрадом и препродајом папирног и пластичног отпада. Његово 

пословање је подељено на два дела: прикупљање и продаја. Продаја се односи на 

пренос робе директно од добављача до купаца. Прикупљање је организовано у 

складиштима тако што друштво купује материјал од различитих друштава 

(штампарија, издавача новина и магазина, малопродајних објеката, сакупљача, итд.), 

као и физичких лица. Транспорт материјала у складиште организује или сâмо друштво 

или добављач. Материјал који стигне у складиште се сортира и продаје клијентима на 

домаћем или страном тржишту. 

Друштво „Hamburger Recycling Group“ је члан групације „Prinzhorn Holding“, чије 

је матично друштво компанија „Prinzhorn Holding“ GmbH, аустријско привредно 

друштво у власништву породице Прицхорн. Групација „Prinzhorn Holding“ обухвата 

друштва која послују у оквиру три области пословања (рециклажа – преко друштва 

Hamburger Recycling, производња папира и транспортне амбалаже – преко друштва 

Hamburger Containerboard GmbH, паковање – преко друштва Dunapack Packaging 

Mosburger GmbH). 

Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи непоредну 

контролу над друштвом „Kastaş Kağit Sanayi“ Аnonim Şirketi (даље у тексту: циљно 

друштво), са седиштем на адреси 1237/2 Sok. No.10 Naldöken – Bornova, Измир, 

Турска, матични број 6965. Циљно друштво послује у Турској, регистровано за 

прикупљање, паковање и препродају секундарног отпада, нарочито папирног отпада. 

Друштво је у власништву пет физичких лица, са различитим уделима. У републици 

Србији, циљно друштво нема пословних активности ни зависна друштва. 

Подносилац пријаве и циљно друштво су активни у сектору прикупљања и 

рециклаже секундарних сировина (папир, пластика, стакло, метал). Они углавном 



3 

купују папир за рециклажу и у мањој мери пластични отпад од произвођача отпада 

(штампарије, издавачи новина, индустријских произвођача, проивођача амбалаже, 

канцеларија, супермаркета, општина, банака, и др.) и других организација за 

прикупљањe отпада.  

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Правни основ за концентрацију јесте Уговор о купопродаји удела у друштву 

„Kastaş Kağit Sanayi“, закључен 18. септембра 2017. године, између подносиоца пријаве 

и власника циљног друштва. Овим уговором је предвиђено да подносилац пријаве 

стекне 100% удела у циљном друштву, чиме би стекао непосредну појединачну 

контролу над циљним друштвом.  

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 у 2016. години, Комисија је утврдила да су 

учесници у концентрацији имали обавезу да пријаве 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 

благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

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). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у 

погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, као релевантно тржиште 

производа одређена су два релевантна тржишта производа: 

1) тржиште сакупљања, третмана и препродаје папирног отпада; 

2) тржиште сакупљања, третмана и препродаје пластичног отпада. 

Комисија је на тај начин уважила предлог подносиоца пријаве који је навео 

могућност да се тржиште отпада који није опасан, као тржиште које се посматра 

посебно у односу на тржиште опасног отпада, може сегментирати према врсти отпада 

(папир, пластика, метал, стакло). Иако су учесници у концентрацији активни у сектору 

прикупљања и рециклаже свих секундарних сировина које се сврставају у отпад који 

није опасан, подносилац пријаве наводи да се они примарно баве прикупљањем, 

обрадом и препродајом папира и пластике, које углавном купују од произвођача отпада 

(штампарије, издавачи новина, индустријски произвођачи, произвођачи амбалаже, 

канцеларије, супермаркети, општине, банке, и др.) и других организација за 

прикупљање отпада. 

Међутим, циљно душтво се не бави рециклажом металног отпада, јер за 

обављање те делатности нема посебну дозволу, а дрво прикупља ретко, када је 

помешано са папиром. Тако прикупљени дрвени отпад се не користи у комерцијалне 

сврхе, већ се враћа добављачима или се даје запосленима као помоћ. Удео дрвеног 

отпада је мањи од 1% укупног отпада који се прикупља и обрађује. Друштво се бави 

израдом, увозом, извозом, продајом на велико и мало, купопродајом робе као што су 

све врсте произведене хартије, картона, материјала од дрвета, пластике, материјала за 
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амбалажу, посредовање код истих и транспорт. Комисија је зато тржишта сакупљања, 

третмана и препродаје папирног и пластичног отпада посматрала одвојено од тржишта 

металног и стакленог отпада, посебно имајући у виду да се законски оквир и техничке 

карактеристике прикупљања, обраде и продаје метала и стакла као отпада, разликују од 

тржишта прикупљања, обраде и препродаје пластичног и папирног отпада. Комисија је 

при томе имала у виду да постоји одређена делимична веза између прикупљања 

пластичног отпада и папира за рециклажу (друштва која скупљају папирни отпад 

такође прихватју и пластични отпад, јер је папирни отпад контаминиран отпад). Саме 

активности рециклаже се предузимају сличном опремом и промена радног процеса за 

једну врсту отпада у другу је релативно лака и не тражи велике инвестиције (она 

друштва која су укључена у сакупљање папира за рециклажу су такође и сакупљачи 

пластичног отпада).  

Ипак, тржиште сакупљања, третмана и препродаје папирног отпада и тржиште 

сакупљања, третмана и препродаје пластичног отпада се могу посматрати одвојено, јер 

се третманом ових врста отпада добијају две различите врсте сировина које међусобно 

нису заменљиве са становишта тражње од стране рециклера. Учесници на тржишту 

који откупљују третирани папирни отпад и пластични отпад као сировину ради 

рециклаже не могу једну врсту сировине заменити другом. Папирни отпад обухвата 

стари папир, картон, новине и часописе, проспекте, каталоге, свеске, књиге и 

сликовнице, папирнате врећице, картонске фасцикле и кутије, валовити картон, остали 

папирни и картонски предмети без пластичних или других материјала, док пластични 

отпад обухвата ПET – амбалажу, фолију од пластичних материјала и остале предмете 

произведене од пластике. 

Комисија сматра да у конкретном случају није потребно издвајати ужа 

релевантна тржишта, према месту настанка отпада, према начину прераде отпада или 

према томе да ли се отпад прикупља, третира (прерађује) или продаје, имајући у виду 

да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији.  

Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике Србије, што 

је у складу са предлогом подносиоца пријаве. 

5. Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 

пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, 

имајући у виду да циљно друштво послује у Турској и да се не бави сакупљањем и 

третманом папирног и пластичног отпада у Републици Србији.  

Подноцилац пријаве, преко зависног друштва „TEHNOPAPIR“, послује на оба 

релевантна тржишта, према његовим проценама, са уделима од /5-10/% (на тржишту 

папирног отпада) и /5-10/% (на тржишту пластичног отпада). Као најзначајнији 

конкуренти на релевантним тржиштима у пријави се наводе „Papir servis FHB“, „DS 

Smith Inos Рарir Servis“, „Arabesa“, „Alwag“, „Gгееntесh“, „Brzan plast“ и др. 

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

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

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 
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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 пријема 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 и 106/2015). 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ                   
                                                                                       

 Др Милоје Обрадовић 

 


