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

о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), чл. 192. ст. 1. 

Закона о општем управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и 

„Службени гласник РС“ бр. 30/2010) 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 

6/0-02-402/2016-1, коју је дана 16. маја 2016. године поднело привредно друштво Saint-

Gobain Gradbeni Izdelki d.o.o., са седиштем на адреси Љубљанска цеста 68, 1290 

Гросупље, Словенија, матични број 5848296000, које заступа пуномоћник Данијел 

Стевановић из Београда, из адвокатске канцеларије Moravčević, Vojnović i Partneri, ул. 

Добрачина бр. 15, Београд, дана 13. јуна 2016. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје преузимањем циљног пословања од стране друштва Saint-Gobain Gradbeni 

Izdelki d.o.o., са седиштем на адреси Љубљанска цеста 68, 1290 Гросупље, Словенија, 

регистрованог у Пословном регистру Словеније под матичним бројем 5848296000, које 

се састоји од средстава за производњу и продаје адхезива и малтера који се користе код 

спољашњих термоизолационих композитних система друштва Demit d.o.o., са 

седиштем на адреси Сподња речица 77, 3270 Лашко, Словенија, регистрованог у 

Пословном регистру Словеније под матичним бројем 1972715000, од његовог 

досадашњег власника, друштва Fragmat TIM d.o.o., са седиштем на адреси Сподња 

речица 77, 3270 Лашко, Словенија, као продавца. 

 

 

II    УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио уплату 

износа од 24.916,04 (двaдесетчетирихиљадедеветстотинашеснаест и 04/100) ЕУР на 

девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије и 

доплатио износ од 10.354,61 (десетхиљадатристотинепедесетчетири и 61/100) динара на 

рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, што 

заједно представља прописану висину таксе за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-402/2016-8 

Датум: 13. јун 2016. године 

                      Београд 
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Образложење 

 

              

         

              Привредно друштво Saint-Gobain Gradbeni Izdelki d.o.o., са седиштем на адреси 

Љубљанска цеста 68, 1290 Гросупље, Словенија, (у даљем тексту: Saint-Gobain 

Словенија или подносилац пријаве) поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија), 16. маја 2016. године, преко пуномоћника, адвоката Данијела 

Стевановића, из адвокатске канцеларије Moravčević Vojnović i Partneri, Добрачина бр. 

15, Београд, пријаву концентрације бр. 6/0-02-402/2016-1 (у даљем тексту: пријава), са 

предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у скраћеном поступку. 

 

              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 концентрације („Сл. гл. РС“, бр. 05/2016), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни део 

пријаве 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. 

 

    У складу са чланом 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон), 

подносилац пријаве је 31. маја 2016. године поднео Комисији Захтев за заштиту 

одређених података садржаних у пријави концентрације, који је заведен под бројем 6/0-

02-402/2016-6. Садржину овог захтева представља спецификација података и 

информација чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог 

захтева. Разматрајући овај захтев, Комисија је прихватила достављени захтев и донела 

Закључак о заштити података бр. 6/0-02-402/2016-7.   

 

     Увидом у изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, овде 

учесника концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у друге достављене 

доказе, утврђено је следеће. 

 

               Saint-Gobain Словенија је повезано друштво Saint-Gobain групе, којом управља 

друштво Compagnie de Saint-Gobain S.A. са регистрованим седиштем  на адреси Les 

Miroirs 18 avenue d’Alsace, 92400 Courbevoie, Француска. Saint-Gobain група је 

француска мултинационална група која послује у три пословна сектора. Први од 

сектора се односи на иновативне материјале и обухвата активности у вези са равним 

стаклом и материјалима високих перформанси. Са својим портфолијом материјала и 

процеса за природну средину и индустријска тржишта, овај сектор чини готово две 

трећине укупних обавеза Saint-Gobain групе у погледу истраживања и развоја. Други 

сектор везан је за грађевинске производе и нуди решења за ентеријер и екстеријер која 

су намењена повећању удобности зграда и кућа. Има разноврсну пословну базу и 

карактеришу га препознатљиве робне марке као што су Isover, PAM, Weber, Placo, 

Gyproc и CertainTeed. Трећи сектор је везан за дистрибуцију грађевинских материјала и 

намењен је занатлијама, малим и средњим предузећима, власницима приватних 

пројеката и великим друштвима преко мреже препознатљивих, специјализованих 

робних марки које се допуњују. Saint-Gobain група је присутна у 66 земаља и 

запошљава око 170.000 људи. 
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                Saint-Gobain група је присутна на тржишту Републике Србије преко свог 

зависног друштва Saint-Gobain грађевински производи д.о.о. Београд (у даљем тексту: 

Saint-Gobain Србија), са регистрованим седиштем на адреси Бул. Михајла Пупина бр. 

115д, Београд - Нови Београд, матични број 17379151, шифра делатности: 4673 - 

трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом. Saint-

Gobain Група је активна на тржишту Републике Србије преко своја три бренда: Isover, 

Rigips и Weber, којима управља Saint-Gobain Србија. Пословни сегмент Isover развија 

производе, системе и решења за изолацију за све могуће примене у грађевини, 

индустрији, наутици, за произвођаче оригиналне опреме и хидропонска тржишта. 

Rigips производи решења на бази малтера за изолацију и унутрашњу завршну обраду, 

док Weber нуди целокупан спектар решења за изградњу, грађење и реновирање, као 

што су решења за фасаде и термоизолацију спољних зидова, решења за постављање 

плочица и природног камена, подна решења, решења за технички малтер и друго. 

 

             Сва зависна друштва стицаоца контроле, над којима има непосредну или 

посредну, појединачну или заједничку контролу, без обзира на државу оснивања и 

седишта, третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона. 

 

            Циљно пословање се састоји од средстава за производњу и продаје адхезива који 

се користе код спољашњих термоизолационих композитних система и малтера. Циљно 

пословање се састоји од свих материјалних и нематеријалних средстава које се односе 

на пословање, али искључујући некретнине (земљиштe и објекте). Конкретно, циљно 

пословање се састоји од: […].
1
 

 

            Циљно пословање је део пословних активности друштва Demit d.o.o., са 

регистрованим седиштем на адреси Сподња речица 77, 3270 Лашко, Словенија (у 

даљем тексту: Demit) Друштво Demit је део Fragmat групе, којом управља друштво 

Fragmat TIM d.o.o., са регистрованим седиштем на адреси Сподња речица 77, 3270 

Лашко, Словенија. Fragmat група је словеначка мултинационална група која се 

превасходно бави производњом и продајом изолационих система.  

 

           Предметна трансакција представља концентрацију у смислу члана 17. став 1. 

тачка 2) Закона. Као правни основ спровођења пријављене концентрације подносилац 

пријаве је Комисији доставио […]. Правни основ предметне концентрације садржи 

обострано исказану спремност и вољу уговорних страна да дође до реализације ове 

концентрације. Комисија је наведене Уговоре прихватила као валидни правни основ и 

исти се налазе у списима предмета. 

 

             На основу достављених података о висини укупних прихода које су сви 

учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике 

Србије у 2015. години, Комисија је утврдила да је укупан приход учесника у 

концентрацији вишеструко већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као 

услова за пријаву концентрације, због чега су учесници у концентрацији и имали 

обавезу да је пријаве. 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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   Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 

89/2009). Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа, а 

уважавајући процену коју је дао подносилац пријаве, релевантно тржиште производа 

одређено је као тржиште малтера. Малтер је цементни грађевински материјал који се 

користи за повезивање грађевинских материјала и попуњавање шупљина између њих. 

Добија се мешањем агрегата (углавном песка), везива - адхезива (углавном цемента и у 

мањој мери креча или гипса) и низом адитива (као што су пигменти који се користе за 

добијање обојених малтера или хидроизолациона једињења). Израз „малтери“ обухвата 

широк спектар производа од малтера. Ниво софистицираности зависи од броја 

садржаних састојака, при чему се у најосновнијем облику састоји само од два састојка 

(цемента и песка). Различити састојци се додају малтеру како би се добиле 

карактеристике производа потребне за специфичну крајњу употребу, тј. изградњу, 

фасаде или фиксирања плочица.  

 

 Европска комисија је у својој претходној пракси направила разлику између 

малтера који се унапред справља у фабрикама и малтера који се справља на 

градилишту. У погледу унапред справљених малтера Европска комисија је извршила 

даљу поделу на суве малтере (који се добављају у форми сувог праха), влажног малтера 

(готовог малтера који је помешан са водом у фабрици) и готовог пастастог малтера 

(који се добавља као паста и садржи органска једињења као везива – „пастасти 

малтер“). Разлог за ову поделу је то што ове три различите категорије малтера захтевају 

различиту производну опрему и стручно знање и имају другачије карактеристике 

производа и потражње. Поред горе поменуте разлике, Европска комисија је извршила 

даљу поделу унапред справљених малтера по њиховој коначној примени и утврдила је 

три широка спектра примене малтера – изградња, фасаде и малтери за плочице.  

 

    У погледу Републике Србије, једино хоризонтално преклапање између 

активности страна произилази из активности које се врше у производњи и продаји 

малтера, тачније фасадног малтера. Међутим, имајући у виду само маргиналне 

активности циљног пословања […], даље сегменирање тржишта није неопходно из 

разлога што концентрација неће имати негативан утицај на конкуренцију у Републици 

Србији, без обзира колико прецизна дефиниција тржишта буде примењена.   

 

    Релевантно географско тржиште одређено је као национална територија 

Републике Србије, сходно чл. 6. ст. 3. у вези чл. 2. Закона. Подносилац пријаве је 

предложио да дефиниција релевантног географског тржишта остане отворена, али 

Комисија није могла прихватити овакав предлог, с обзиром да оцена ефеката 

подразумева оцену да ли концентрација утиче или би могла утицати на конкуренцију 

на територији Србије.   

 

              Подносилац пријаве доставио је и одређене податке везано за процену 

тржишног удела учесника концентрације и конкурената у производњи релевантног 

производа на тржишту Републике Србије. У погледу тржишних удела, подносилац 

сматра да је овај сегмент у Републици Србији врло конкурентан. […] . 

 

              Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено 

је да спровођење предметне концентрације неће ограничити, нарушити или спречити 
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конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, пре свега стварањем 

или јачањем доминантног положаја, односно да је предметна концентрација дозвољена 

у смислу чл. 19. Закона. Из тог разлога, одлучено је као у ставу првом изреке овог 

решења.  

    

   Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона о заштити 

конкуренције као и чл. 2. ст. 1. тач. 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/11), 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 Комисији ради добијања одобрења за њено спровођење. 

  

                

Поука о правном средству 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

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

достављања решења. 

 

                  

                  ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

          Др Милоје Обрадовић  

 

  


