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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 бр. 

6/0-02-435/2019-1, коју је дана 3. маја 2019. године поднело привредно друштво Hamburger 

Recycling Group GmbH, са седиштем на адреси Aspanger Strasse 252, Питен, Аустрија, које 

заступа пуномоћник адвокат Урош Поповић из адвокатске канцеларије Bojović, Drašković, 

Popović & Partners, Француска бр. 27, Београд, дана 10. јунa 2019. године, доноси следеће  

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

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

стицањем непосредне појединачне контроле привредног друштва Hamburger Recycling Group 

GmbH, са седиштем на адреси Aspanger Strasse 252, Питен, Аустрија, број регистрације 

FN270201f, над друштвом 3 K. F. d.o.o., са седиштем на адреси II Каналски пут VI одвојак 5, 

Загреб, Хрватска, број регистрације 5026237000, до које долази куповином 100% удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Hamburger Recycling Group GmbH,  

дана 9. маја 2019. године уплатио износ од ХХХ евра на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Друштво Hamburger Recycling Group GmbH, са седиштем на адреси Aspanger Strasse 252, 

Питен, Аустрија, број регистрације FN270201f (у даљем тексту: подносилац пријаве или 

Hamburger), поднело је дана 3. маја 2019. године преко пуномоћника пријаву концентрације 

која је заведена под бројем 6/0-02-435/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве 

је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији су достављене и 

допуне пријаве 24. и 29. маја 2019. године. 

 

Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених 

прилога, 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). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости. 

 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV,  Београд 

Број: 6/0-02-435/2019-7 

Датум: 10. јун 2019. године 
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Подносилац пријаве је 24. маја 2019. године, доставио Комисији и захтев за заштиту 

података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве, друштво Hamburger је активно у прикупљању, обради и препродаји 

отпада, и то претежно папирног и пластичног отпада. Осим у Аустрији, где се налази 

седиште овог друштва, подносилац пријаве је активан и посредством својих зависних 

друштава присутан у преко десет држава Европе, укључујући Републику Србију.  

 

У Републици Србији, подносилац пријаве је присутан посредством свог зависног друштва 

TEHNOPAPIR д.о.о., са седиштем на адреси Аутопут за Нови Сад бр. 74, Београд, матични 

број 17171631, које обавља делатност у Суботици, Кикинди, Новом Саду, Београду, Чачку и 

Нишу. Друштво TEHNOPAPIR д.о.о. има техничке, организационе и оперативне капацитете 

и лиценце за прикупљање, транспорт, сортирање и складиштење секундарних сировина 

(папир, пластика, стакло, метал), али се примарно бави прикупљањем, обрадом и 

препродајом папирног и пластичног отпада.  

 

Друштво Hamburger 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 су организована у три 

пословне дивизије: дивизија за рециклажу, дивизија за картонску амбалажу и дивизија за 

производњу паковања. 

 

Подносилац пријаве је као прилог Комисији доставио графички приказ власничке структуре 

„Prinzhorn Holding“ групе. Сва зависна друштва у оквиру „Prinzhorn Holding“ групе се, у 

смислу члана 5. Закона, третирају као један учесник на тржишту. Према наводима у пријави, 

„Prinzhorn Holding“ група је у 2018. години остварила око [...] евра прихода у свету, а на 

тржишту Републике Србије око [...] евра прихода. 

 

Циљно друштво предметне трансакције је друштво 3 K. F. d.o.o., , са седиштем на адреси II 

Каналски пут VI одвојак 5, Загреб, Хрватска, број регистрације 5026237000 (у даљем тексту: 

циљно друштво или 3 K. F.). Друштво 3 K. F. је активно у прикупљању, обради и препродаји 

неопасног отпада, а према наводима у пријави првенствено папира и пластике, претежно у 

Републици Хрватској. Према наводима у пријави, циљно друштво у Републици Србији нема 

зависна регистрована друштва, а у 2018. години је на тржишту Републике Србије остварило 

приход од око [...] евра продајом рециклираног папира. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне трансакције, Комисији је достављен Уговор о купопродаји 

удела закључен 17. априла 2019. године између подносиоца пријаве, у својству купца, и 

физичког лица Ивана Реза, у својству власника и продавца 100% удела у циљном друштву. 

Наведеним Уговором предвиђено је да подносилац пријаве куповином стекне 100% удела у 

циљном друштву, чиме би стекао непосредну појединачну контролу над њим. 

 

 

 

Услови за подношење пријаве 
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Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2. Закона. 

 

Комисији су достављени финансијски извештаји учесника у концентрацији за 2018. годину. 

Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима групе друштава којој 

припада подносилац пријаве, оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике 

Србије, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из 

члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације 

Комисији. Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона.  

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште 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.  

 

Према наводима у пријави, учесници предметне концентрације су активни у прикупљању, 

обради и препродаји првенствено папирног и пластичног отпада. Подносилац пријаве је у 

Републици Србији у обављању наведених активности активан посредством свог зависног 

друштва, док је циљно друштво у 2018. години на тржишту Републике Србије остварило 

приход од продаје рециклираног папира. 

 

У складу са наведеним, као и са претходном праксом Комисије, подносилац пријаве је 

предложио да се за потребе оцене предметне концентрације дефинишу два релевантна 

тржишта производа, и то тржиште сакупљања, обраде и препродаје папирног отпада и 

тржиште сакупљања, обраде и препродаје пластичног отпада. Наведена релевантна тржишта 

производа припадају шире дефинисаном релевантном тржишту сакупљања, обраде и 

препродаје неопасног отпада. У погледу активности прикупљања пластичног отпада и 

папира за рециклажу постоји делимична веза зато што друштва која сакупљају папирни 

отпад такође прихватају и пластични отпад, јер је папирни отпад њиме „контаминиран“. 

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, обраде и препродаје папирног отпада и тржиште 

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

обрадом 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. 

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од 

делатности учесника концентрације, а нарочито циљног друштва у Републици Србији, 

Комисија је за оцену предметне концентрације релевантно тржиште производа дефинисала 
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као тржиште сакупљања, обраде и препродаје папирног отпада, прихвативши на тај начин 

делимично предлог подносиоца пријаве. 

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. 

Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је констатовала да су учесници предметне 

концентрације присутни на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици 

Србији.  

 

Према процени подносиоца пријаве укупна вредност дефинисаног релевантног тржишта 

производа у Републици Србији у 2018. години износила је [...] евра, а количински изражено 

величина овог тржишта је била [...] тона. Подносилац пријаве је током посматране године на 

тржишту сакупљања, обраде и препродаје папирног отпада у Републици Србији остварио 

тржишно учешће од око /10-20/% посматрано количински ([...]тона), а посматрано по основу 

вредности продаје од око /10-20/% ([...] евра).  Циљно друштво је током посматране године 

на дефинисаном релевантном тржишту производа остварило тржишно учешће од око /0-5/% 

по основу продате количине рециклираног папира ([...] тона), а посматрано по основу 

вредности продаје од око /0-5/% ([...] евра). Према достављеним подацима, заједничко 

тржишно учешће учесника у концентрацији на дефинисаном релевантном тржишту 

производа у Републици Србији износило је /10-20/% по основу продатих количина (укупно 

[...]тона), а по основу укупне вредности продаје /10-20/% ([...]евра). Према проценама 

подносиоца пријаве највећи конкуренти на тржишту сакупљања, обраде и препродаје 

папирног отпада у Републици Србији у 2018. години била су следећа друштва: друштво Papir 

servis FHB са једнаким оствареним тржишним учешћем по основу количине и вредности 

продаје од /40-50/% ([...] тона и [...]евра вредност продаје), друштво DS Smith Inos Papir 

Servis са једнаким оствареним тржишним учешћем по основу количине и вредности продаје 

од /20-30/% ([...] тона и [...]евра вредност продаје) и друштво Arabesa d.o.o.  са једнаким 

оствареним тржишним учешћем по основу количине и вредности продаје од /5-10/% ([...] 

тона и [...] евра  вредност продаје). Остали учесници на овом тржишту су према проценама 

подносиоца пријаве остварили тржишно учешће мање од 5%. 

 

На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације 

неће довести до значајних хоризонталних преклапања на дефинисаном релевантном 

тржишту производа у Републици Србији, узимајући у обзир да ће се тржишно учешће 

подносиоца пријаве повећати само за /0-5/% по основу продатих количина, односно за /0-5/% 

по основу вредности продаје. Комисија је констатовала да спровођење предметне 

концентрације неће изазвати негативне вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном 

тржишту производа у Републици Србији. 

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила 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. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима 
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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 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, 106/2015 и 

95/2018).  

 

                                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

  

               Др Милоје Обрадовић, с.р.  

 

 

 


