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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 број 6/0-02-285/2018-1, коју је дана 21. марта 2018. године 

поднело привредно друштво Plastiche S.A., сa седиштем на адреси Rue de Merl 76-78, 

Луксембург, 2146 Луксембург, које заступа пуномоћник адвокат Бојан Вучковић из 

адвокатске канцеларије Карановић & Николић о.а.д., Ресавска бр. 23, дана 26. априла 

2018. године, доноси следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне контроле од стране привредног друштва Plastiche S.A., сa 

седиштем на адреси Rue de Merl 76-78, Луксембург, 2146 Луксембург, матични број B 

64244, над привредним друштвом Bamberger Polymers Corp., са регистрованим седиштем 

на адреси Two Jericho Plaza, Jericho NY 11753, Делавер, Сједињене Америчке Државе, 

матични број 11-3128650.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Plastiche S.A., 

уплатио износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра, дана 28. марта 2018. 

године на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља одговарајући 

прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Plastiche S.A., сa седиштем на адреси Rue de Merl 76-78, 

Луксембург, 2146 Луксембург, матични број B 64244 (у даљем тексту: подносилац 

пријаве или друштво Plastiche), поднело је дана 21. марта 2018. године преко 

пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-285/2018-1 (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.  

 

Након што је извршила увид у достављену документацију Комисија је подносиоцу 

пријаве дана 28. марта 2018. године упутила Налог за допуну пријаве бр. 6/0-02-

285/2018-2, на који је подносилац пријаве одговорио у предвиђеном року поднеском бр. 

6/0-02-285/2018-3 од 12. априла 2018. године. Комисија је на основу свих чињеница које 
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проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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. 

 

Подносилац пријаве је 12. априла 2018. године, доставио Комисији и захтев за заштиту 

података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-

285/2018-6, од 26. априла 2018. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве, друштво Plastiche, представља холдинг компанију основану у 

Луксембургу која поседује зависна друштва активна у различитим областима у Европи. 

Друштво Plastiche је у крајњем власништву и под контролом физичких лица, Theodoros 

Roussis-а и Guinhilde Van Gorp, који представљају крајње власнике и друштва Ravago 

S.A., са седиштем на адреси  16. rue Notre Dame, L 2240 Luksemburg, Луксембург, 

матични број В 88948. Друштво Ravago S.A. представља крајње матично друштво групе 

друштава која на светском нивоу послује под истоименим називом (у даљем тексту: 

Ravago група). Према наводима у пријави, зависна друштва подносиоца пријаве  

друштва Plastiche N.V. и Ravago Finance N.V. активна су у области банкарства и 

финансија у Белгији, зависна друштва Lysys Luxembourg S.A. и D&L Fine Arts S.A. 

активна су у области промоције савремене уметности у Луксембургу, зависна друштва 

Рlasto Invest S.A. и Ravago LM SA активна су у области трговине на велико 

хемикалијама и пољопривредним производима у Луксембургу, зависно друштво Kleydar 

Trading Ltd. aктивно је у области трговине на Kипру, а зависно друштво Synepeia Hellas 

S.A. у области експлоатације некретнина у Грчкој.  

 

Осим тога, Ravago група активна је у производњи и продаји гумених, пластичних и 

хемијских производа. Њен производни асортиман укључује и производе за 

грађевинарство као што су производи за топлотну и звучну изолацију, хидроизолацију, 

грађевинске хемикалије, лепкове, адитиве, премазе, средства за чишћење, као и услуге 

логистике, рециклаже, мешања и препродаје. Ravago група је преко својих 

представништава присутна у више од 55 држава широм света и поседује 30 производних 

погона у Северној Америци и Европи. 

 

Према наводима у пријави, Ravago група је у Републици Србији активна у продаји 

различитих врста пластике и хемијских производа, као и грађевинских плоча, кровних 

мембрана и производа за изолацију и поседује следећа регистрована зависна друштва: 

1. Ravago building and construction solutions d.o.o. Beograd (Novi Beograd), са 

седиштем на адреси Антифашистичке борбе бр.25, Београд, матични број 

20274972, претежна регистрована делатност: трговина на велико дрветом, 

грађевинским материјалом и санитарном опремом (шифра делатности: 4673); 

2. Ravago Chemicals d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Цара Душана 205 А, 

Земун, матични број 20614552, претежна регистрована делатност: производња 

готове хране за домаће животиње (шифра делатности:1091); 

3. Društvo za spoljnu trgovinu i distribuciju Resinex Srbija d.o.o. Beograd (Zemun), са 

седиштем на адреси Цара Душана 205 А, Земун, матични број 17309471, 

претежна регистрована делатност: трговина на велико осталим полупроизводима 

(шифра делатности: 4676); 
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4. Ultrapolymers d.o.o. unutrašnja i spoljna trgovina Beograd-Novi Beograd, са 

седиштем на адреси Антифашистичке борбе 21 Е, матични број 17569511, 

претежна регистрована делатност: трговина на велико осталим полупроизводима 

(шифра делатности: 4676).  

 

Друштво PSA Sub Corp., са седиштем на адреси 251 Little Falls Drive, Wilmington, 19808 

Delaver (у даљем тексту: друштво PSA Sub), представља зависно друштво друштва 

Pirinas S.A., 76-78 rue de Merl, 2146 Luksemburg, Луксембург, матични број В 221409, 

које је у крајњем већинском власништву  друштва Plastiche и основано је, према 

наводима у пријави, искључиво за потребе спровођења предметне трансакције.  

 

Сва зависна друштва која су под контролом физичких лица Theodoros Roussis-а и 

Guinhilde Van Gorp се, у смислу члана 5. Закона, третирају као један учесник на 

тржишту. 

 

Циљно друштво предметне трансакције je друштво Bamberger Polymers Corp., са 

регистрованим седиштем на адреси Two Jericho Plaza, Jericho NY 11753, Делавер, 

Сједињене Америчке Државе, матични број 11-3128650 (у даљем тексту: друштво 

Bamberger или циљно друштво). Друштво Bamberger представља крајње матично 

друштво истоимене групе друштава која је на светском нивоу активна у продаји 

широког асортимана високо квалитетних термопластичних смола. Према наводима у 

пријави, друштво Bamberger је у Републици Србији активно у продаји  пластичних смола 

произвођачима производа од пластике, другим индустријским купцима и 

дистрибутерима и присутно је преко свог регистрованог представништва Bamberger 

polymers (Europe) B.V. predstvaništvo za Srbiju, Beograd (Vračar), са седиштем на адреси 

Грочанска 37, Београд, матични број 29031657, претежна регистрована делатност: остале 

услужне активности подршке пословању (шифра делатности:8299). 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о спајању закључен 19. марта 

2018. године између друштава Pirinas S.A., PSA Sub, Bamberger и корпорације из 

Њујорка BPC Representative Corp., искључиво у својству заступника интереса малих 

акционара друштва  Bamberger.  

 

У складу са Уговором о спајању, друштво PSA Sub спојиће се са друштвом Bamberger, 

при чему ће друштво Bamberger наставити да постоји као зависно друштво друштва 

Pirinas S.A. и индиректно друштва Plastiche. 

 

На основу горе наведеног, предметна трансакција представља стицање индивидуалне 

контроле од стране подносиоца пријаве над друштвом Bamberger и свим зависним 

друштвима која припадају истоименој групи друштава. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2.  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу 

члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске 

извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним 
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годишњим приходима друштава која представљају учеснике предметне концентрације, 

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 одредбама члана 63. став 1. тачка 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.  

 

Шире посматрано, учесници предметне концентрације су на тржишту Републике Србије 

активни у продаји пластике. Пластика представља општи термин који се користи за 

широк спектар синтетичких или полу-синтетичких материјала који имају широку 

примену, углавном су органског порекла и производе се од целулозе, угља, природног 

гаса, соли и/или нафте (Извор: http://www.plasticeurope.org/what-is-plastic.aspx).  Постоји 

велики број типова пластике с обзиром на специфична својства и примену, а општа 

класификација у складу са индустријском праксом разликује термопластику и 

термореактивне пластичне масе. 

 

Термопластика представља врсту пластике која без икаквих хемијских промена 

загревањем постаје мекана а тврда хлађењем, и може се више пута поново загревати и 

преобликовати. На светском нивоу 85% укупне тражње за пластиком чине следеће врсте 

термопластике: полиетилен (PE), полипропилен (PP), полистирен (PS) и  поливинил-

хлорид (PVC). Полиетилен терефталат, ткз. PET (еngl. polyethylene terphthalate) 

представља такође широко коришћену врсту термопластике. 

 

Термореактивне пластичне масе задржавају облик након што се истопе и стврдну и 

немају могућност поновног преобликовања као термопластика. Најзаступљеније 

термореактивне пластичне масе су полиуретанске (engl. polyurethane), силиконске (engl. 

silicone) и акрилне (engl. acrylic) смоле. 

 

Пластика обухвата широк спектар производа који се међусобно разликују како по 

начину производње, тако и по специфичним својствима и конкретним применама. 

Претходна пракса Европске комисије у оцени концентрација у којима су учесници у 

концентрацији активни у области производње и/или продаје пластике упућује на анализу 

стања у производњи/продаји конкретних производа од пластике у којима се учесници 

концентрације преклапају (нпр. oдлуке Европске комисије: М.7465-Arkema/Bostik, 

M.4401- Basell/Münchsmünster Cracker and Associated assets и др.).  

 

Уже посматрано, учесници предметне концентрације су на тржишту Републике Србије 

активни у продаји полиетилена и полипропилена. 

 

Полиетилен (engl. polyethylene) је термопластични полимер састављен од 

хидрокарбонских ланаца и представља најзаступљенији облик пластике који се 

http://www.plasticeurope.org/what-is-plastic.aspx
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примарно користи за производњу амбалаже (пластичне кесе и фолије, различите посуде 

и паковања, флашице и др.). Узимајући у обзир начин производње, специфична својства 

и примену у оквиру полиетилена разликују се и нису међусобно заменљиви са аспекта 

крајње употребе полиетилен ниске густине (engl. low density polyethylene– LDPE), 

полиетилен високе густине (engl. high density polyethylene- HDPE) и линеарни 

полиетилен ниске густине (engl. linear low density polyethylene-LLDPE) . 

 

Полипропилен (engl. polypropylene) је линеарни угљоводонични полимер који припада 

групи засићених полимера и представља тврди термопластични полимер. Користи се за 

производњу најразличитијих производа од производње влакана до производње 

производа за широку потрошњу. Овако широку примену има захваљујући својим 

физичко-хемијским својствима која се могу подешавати додавањем различитих 

адитива. Најширу примену полипропилен има у производњи производа широке 

потрошње као што су играчке, производи за купатила, кухиње и баште, а користи се и 

за производњу паковања за храну, кондиторске производе и одећу.   
 

Узимајући у обзир активности учесника у концентрацији у Републици Србији, али и 

претходну праксу Европске комисије, Комисија је за потребе оцене предметне 

концентрације дефинисала следећа релевантна тржишта производа/услуга:  

1. Тржиште продаје полиетилена ниске густине, 

2. Тржиште продаје полиетилена високе густине, 

3. Тржиште продаје линеарног полиетилена ниске густине и 

4. Тржиште продаје полипропилена. 

  

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, а на основу навода из пријаве, Комисија је 

закључила да се активности учесника у концентрацији у Републици Србији преклапају 

на сва четири дефинисана релевантна тржишта производа односно у продаји 

полиетилена ниске густине, полиетилена високе густине, линеарног полиетилена ниске 

густине и у продаји полипропилена.  

 

Према проценама подносиоца пријаве укупна величина тржишта продаје полиетилена 

ниске густине у Републици Србији у 2017. години износила је [...], при чему је његово 

тржишно учешће било око /5-10/%, а учешће циљног друштва /0-5/%. Главни 

конкуренти учесника у концентрацији на овом тржишту у Републици Србији у 2017. 

години, према проценама подносиоца пријаве били су HIP Petrohemija са максималним 

тржишним учешћем од око /50-60/%,  Balkan Polymers са максималним тржишним 

учешћем од око /10-20/%, Mol grupa са максималним тржишним учешћем од око /10-

20/% и  Rompetrol (via Kembiko) са максималним тржишним учешћем од око /10-20/%. 

Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће довести до битних 

промена у структури тржишта продаје полиетилена ниске густине у Републици Србији, 

имајући у виду да ће се тржишно учешће подносиоца пријаве маргинално повећати (за 

/0-5/%) и износиће око /5-10/%. 

 

Према проценама подносиоца пријаве укупна величина тржишта продаје полиетилена 

високе густине у Републици Србији у 2017. години износила је [...], при чему је његово 

тржишно учешће било око /10-20/%, а учешће циљног друштва /0-5/%. Главни 



 6 

конкуренти учесника у концентрацији на овом тржишту у Републици Србији у 2017. 

години, према проценама подносиоца пријаве били су друштво HIP Petrohemija са 

тржишним учешћем од око /60-70/%, Mol grupa са тржишним учешћем од око /10-20/% , 

друштво Balkan Polymers са тржишним учешћем од око /0-5/% и друштво Kembiko са 

тржишним учешћем од око /0-5/%. Комисија је закључила да спровођење предметне 

концентрације неће довести до значајних промена у структури тржишта продаје 

полиетилена високе густине у Републици Србији, имајући у виду да се тржишно учешће 

подносиоца пријаве неће значајно повећати (са /10-20/% на око /10-20/%). 

 

Према проценама подносиоца пријаве укупна величина тржишта продаје линеарног 

полиетилена ниске густине у Републици Србији у 2017. години износила је [...], при чему 

је његово тржишно учешће било око /10-20/%, а учешће циљног друштва /0-5/%. Главни 

конкуренти учесника у концентрацији на овом тржишту у Републици Србији у 2017. 

години, према проценама подносиоца пријаве били су друштво Balkan Polymers са 

максималним тржишним учешћем од око /50-60/%, друштво Kembiko са максималним 

тржишним учешћем од око /20-30/% и друштво Interallis Chemicals са максималним 

тржишним учешћем од око /5-10/%. Комисија је закључила да спровођење предметне 

концентрације неће довести до значајних промена у структури тржишта продаје 

линеарног полиетилена ниске густине у Републици Србији, имајући у виду осим 

величине самог тржишта и да се тржишно учешће подносиоца пријаве неће значајно 

повећати (са /10-20/% на /10-20/%). 

 

Према проценама подносиоца пријаве укупна величина тржишта продаје полипропилена 

у Републици Србији у 2017. години износила је око [...], при чему је његово тржишно 

учешће било око /10-20/%. Присуство циљног друштва на овом тржишту у Републици 

Србији у 2017. години било је маргинално и износило је око /0-5/%. Главни конкуренти 

учесника у концентрацији на овом тржишту у Републици Србији у 2017. години, према 

проценама подносиоца пријаве били су Mol grupa са максималним тржишним учешћем 

од око /30-40/% и Rompetrol (via Kembiko) са максималним тржишним учешћем од око 

/30-40/%. Маргинално присуство на овом тржишту у Републици Србији у 2017. години 

имала су и друштва Lukoil, Hipoil и Balkan Polymers при чему су њихова појединачна 

тржишна учешћа према проценама подносиоца пријаве била мања од /0-5/%. Комисија је 

закључила да спровођење предметне концентрације неће довести до значајних промена у 

структури тржишта продаје полипропилена у Републици Србији, имајући у виду да ће се 

тржишно учешће подносиоца пријаве само маргинално повећати (за /0-5/%), као и 

постојање конкурената са значајним тржишним учешћем. 

 

Комисија је разматрала и закључила да не постоје негативни вертикални ефекти 

предметне концентрације на дефинисаним релевантним тржиштима производа у 

Републици Србији, посебно имајући у виду, a према наводима у пријави, да између 

учесника у концентрацији не постоје вертикалне везе 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. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције, 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. 



 7 

 

 

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  
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