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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 6/0-02-704/2018-1, коју је дана 2. октобра 

2018. године поднело привредно друштво Ravago Chemicals S.A., сa седиштем на 

адреси Rue de Merl 76-78, L 2146 Луксембург, Велико Војводство Луксембург, које 

заступа пуномоћник адвокат Бојана Миљановић из адвокатске канцеларије 

Карановић & Николић о.а.д., Ресавска бр. 23, дана 12. октобра 2018. године, доноси 

следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва 

Ravago Chemicals S.A., сa седиштем на адреси Rue de Merl 76-78, L 2146 Луксембург, 

Велико Војводство Луксембург, регистарски број B 91789, над привредним 

друштвима KH Chemicals B.V., са регистрованим седиштем на адреси Scheepmakerij 

260, 3331 MB Zwijndrecht, Holandija,  регистарски број 63421194, и KH Chemicals 

International B.V., са регистрованим седиштем на адреси Scheepmakerij 260, 3331 MB 

Zwijndrecht, Holandija,  регистарски број 69321418, укључујући његова зависна 

друштва, куповином 100% удела од досадашњих заједничких власника.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Ravago Chemicals 

S.A., уплатио износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра, дана 4. октобра 

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 Ravago Chemicals S.A., сa седиштем на адреси Rue de Merl 76-78, 

L 2146 Луксембург, Велико Војводство Луксембург, регистарски број B 91789, (у 

даљем тексту: подносилац пријаве или друштво Ravago Chemicals), поднело је дана 2. 

октобра 2018. године преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-704/2018-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је 

предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 
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концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији је достављена 

и допуна пријаве бр. 6/0-02-704/2018-2 дана 5. октобра 2018. године. 

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, Комисија је утврдила да 

је пријава потпуна и да је поднета у складу са Законом о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) као и у складу са 

Уредбом 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 5. октобра 2018. године, доставио Комисији и захтев за 

заштиту података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 

6/0-02-704/2018-4, од 12. октобра 2018. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве, друштво Ravago Chemicals, представља глобалну компанију 

активну у дистрибуцији хемикалија са водећим положајем у „ЕМЕА“ региону (eng. 

Europe, Middle East, and Africa) и Северној Америци. Асортиман друштва Ravago 

Chemicals обухвата широк спектар хемикалија које се користе као базне сировине 

(основне хемикалије) и специјалистичких хемикалија. Друштво Ravago Chemicals 

дистрибуира хемикалије које се користе у производњи асфалта, производњи премаза 

и других производа у грађевинарству, производњи производа за чишћење и негу 

(лична и кућна нега, индустријско одржавање), производњи полимера, производњи 

хране, фармацеутској индустрији и др. 

 

Подносилац пријаве припада групи друштава којом као матично друштво управља 

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

Луксембург, матични број В 88948 (у даљем тексту: Ravago група).  

 

Ravago група је активна 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. Ravago група на глобалном нивоу пружа следеће 

услуге: (1) услуге препродаје пластике, природних и синтетичких гума и хемикалија; 

(2) услуге дистрибуције хемијских производа, инжењерске пластике, гуме и смеша са 

посебним наруџбинама; (3) услуге рециклаже и мешања смеса које укључују 

сједињавање полимера, рециклирање, обраду и микронизацију; (4) готова једињења, 

укључујући дистрибуцију и развој специјализованих производа и система у 

грађевинарству; (5) логистичке услуге и (6) услуге трговања свим Ravago 

производима.  

 

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 
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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 бр.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 бр.205 А, Земун, матични број 17309471, 

претежна регистрована делатност: трговина на велико осталим 

полупроизводима (шифра делатности: 4676); 

4. Ultrapolymers d.o.o. unutrašnja i spoljna trgovina Beograd-Novi Beograd, са 

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

претежна регистрована делатност: трговина на велико осталим 

полупроизводима (шифра делатности: 4676).  

 

Сва зависна друштва која су под контролом Ravago групe се, у смислу члана 5. 

Закона, третирају као један учесник на тржишту. 

 

Предметном трансакцијом обухваћена су друштва KH Chemicals B.V., са 

регистрованим седиштем на адреси Scheepmakerij 260, 3331 MB Zwijndrecht, 

Holandija,  регистарски број 63421194 (у даљем тексту: друштво KH или заједно 

циљна друштва) и KH Chemicals International B.V., са регистрованим седиштем на 

адреси Scheepmakerij 260, 3331 MB Zwijndrecht, Holandija,  регистарски број 

69321418 (у даљем тексту: KH  International или заједно циљна друштва), укључујући 

његова зависна друштва KH Chemicals NA, Inc., са седиштем у Њу Џерсију, 

Сједињене Америчке Државе, и KH Chemicals ME DWC-LLC, са седиштем у 

Дубаију, Уједињени Арапски Емирати. Циљна друштва предметне трансакције су на 

светском нивоу активна у трговини хемикалијама и поседују огранке у Кини, 

Уједињеним Арапским Емиратима, Сједињеним Америчким Државама, Русији и 

Украјини. Асортиман производа који циљна друштва дистрибуирају обухвата 

основне хемикалије као што су ацетати, акрилати, алкохоли, хлорисани растварачи, 

гликоли, гликол етри, угљоводоници, кетони, мономери, биљна уља и др. Циљна 

друштва предметне трансакције се тренутно налазе под контролом и у власништву 

друштава O.L.N. Chemicals В.V. и Richema В.V., оба са седиштем у Холандији, која 

поседују по 50% удела у друштвима KH и KH  International. 

 

Према наводима у пријави, циљна друштва предметне трансакције немају 

регистрована зависна друштва у Републици Србији, а у 2017. години су остварила 

приход од дистрибуције основних хемикалија од око [...] евра на тржишту Републике 

Србије. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о куповини удела закључен 

21. септембра 2018. године између друштва Ravago Chemicals, у својству купца и 

друштава O.L.N. Chemicals В.V. и Richema В.V., у својству продаваца циљних 

друштава.  

 

У складу са Уговором о куповини удела, друштво Ravago Chemicals ће куповином од 

досадашњих власника стећи 100% удела у циљним друштвима, као и у њиховим 

зависним друштвима. 
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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 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 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.  

 

Ravago група је у Републици Србији активна у продаји пластике, хемикалија, као и 

грађевинских плоча, кровних мембрана и производа за изолацију. 

 

Циљна друштва су у Републици Србији, као и на светском нивоу, активна у 

дистрибуцији основних хемикалија. 

 

Подносилац пријаве је предложио да се шире релевантно тржиште производа 

дефинише као тржиште дистрибуције (од стране трећих лица) хемикалија, а уже 

релевантно тржиште производа као тржиште дистрибуције (од стране трећих лица) 

основних хемикалија. Наиме, подносилац пријаве сматра да би релевантно тржиште 

производа требало дефинисати барем широко као тржиште дистрибуције свих 

хемикалија имајући у виду да дистрибуција различитих хемикалија има идентичне 

физичке и техничке карактеристике независно од хемијског производа који се 

дистрибуира. 

 

Хемикалије обухватају широк спектар од преко 100 000 хемијских производа, 

укључујући петрохемикалије, раствараче, полимере и хемикалије специјализоване за 

примену у различитим индустријама као што су козметичка, фармацеутска и 

прехрамбена. Основне хемикалије (eng. commodity chemicals) обухватају хемикалије 

које се масовно производе и користе се као база за производњу других хемикалија 

које служе за производњу финалних производа као што су пластика, гуме, 

грађевински материјали, лепкови итд. Основне хемикалије се примењују директно 

или индиректно у готово свакој области прерађивачке индустрије, од производње 

производа за личну негу до аеро индустрије. 
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Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, као и 

активности учесника у концентрацији на тржишту Републике Србије, а нарочито 

циљног друштва, Комисија је за потребе оцене предметне концентрације, релевантно 

тржиште производа дефинисала као тржиште дистрибуције основних хемикалија. 

 

Тржиште дистрибуције основних хемикалија (eng. the market for distribution of 

commodity chemicals) представља уже дефинисано тржиште дистрибуције свих 

хемикалија, које у складу са праксом Европске комисије обухвата и тржиште 

дистрибуције хемикалија у великим количинама (eng. the market for chemical bulk 

business) и тржиште дистрибуције специјалистичких хемикалија (eng. the market for 

distribution of speciality chemicals) 

 

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 

констатовала да су учесници у концентрацији присутни на дефинисаном релевантном 

тржишту производа у Републици Србији.  

 

Према проценама подносиоца пријаве укупна величина тржишта дистрибуције 

основних хемикалија у Републици Србији у 2017. години износила је око [...] евра, при 

чему је његово тржишно учешће на овом тржишту било око /0-5/%, а учешће циљног 

друштва /0-5/%. Највећи конкуренти учесника у концентрацији на овом тржишту у 

Републици Србији у 2017. години, према проценама подносиоца пријаве, била су 

следећа друштва: Brenntag са оствареним тржишним учешћем од /10-20/%, Interallis 

са оствареним тржишним учешћем од /10-20/%, Azelis са оствареним тржишним 

учешћем од /5-10/% и Elton са оствареним тржишним учешћем од /5-10/%. Остали 

учесници на овом релевантном тржишту производа у Републици Србији, према 

проценама подносиоца пријаве, су остварили тржишно учешће испод /5-10/%. 

 

Комисија је разматрала и закључила да спровођење предметне концентрације неће 

довести до значајних хоризонталних преклапања (збирно тржишно учешће учесника 

у концентрацији је испод /5-10/%), нити до негативних вертикалних ефеката 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. 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. 

 

 

Упутство о правном средству: 
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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  

 

 

 

 

 

 


