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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“, бр. 49/11), одлучујући по Пријави 
концентрације број: 6/0-02-207/2019-1 друштва Sika AG, са регистрованим седиштем на 
адреси Zugerstrasse 50, 6340 Baar, Швајцарска, поднетој 18. јануара 2019. године преко 
пуномоћника, адвоката Бојане Миљановић и осталих адвоката из Карановић & Николић 
о.а.д. из Београда, Ресавска бр. 23, дана 12. фебруара 2019. године, доноси следеће 

 
РЕШЕЊЕ 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 
која настаје стицањем појединачне контроле друштва Sika AG, са регистрованим седиштем 
на адреси Zugerstrasse 50, 6340 Baar, Швајцарска, регистарски број: СНЕ-106.919.184, над 
друштвом Financière Dry Mix Solutions SAS, са регистрованим седиштем на адреси 19, place 
de la Résistance, 92446 Issy-les-Moulineaux, Француска, матични број: 802 338 566 R.C.S. 
Nanterre и свим његовим зависним друштвима, куповином 100% његових удела. 

 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио 25.000 

(словима: двадесетпетхиљада) евра дана 23. јануара 2019. године на рачун Комисије за 
заштиту конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу 
концентрације у скраћеном поступку. 

 
Образложење 

  

Друштво Sika AG, са регистрованим седиштем на адреси Zugerstrasse 50, 6340 Baar, 
Швајцарска, регистарски број: СНЕ-106.919.184 (у даљем тексту: Sika или подносилац 
Пријаве), је поднело 18. јануара 2019. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 
тексту: Комисија) Пријаву концентрације број: 6/0-02-207/2019-1 (у даљем тексту: Пријава) 
која настаје стицањем појединачне контроле подносиоца Пријаве, над друштвом Financière 
Dry Mix Solutions SAS, са регистрованим седиштем на адреси 19, place de la Résistance, 
92446 Issy-les-Moulineaux, Француска, матични број: 802 338 566 R.C.S. Nanterre (у даљем 
тексту: FDMS) и свим његовим зависним друштвима (у даљем тексту: FDMS заједно са 
свим зависним друштвима - Parex Група, Parex или Циљно друштво), куповином 100% 
његових удела. Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Бојане Миљановић и 
осталих адвоката из Карановић & Николић о.а.д. из Београда, Ресавска бр. 23. 

С обзиром да поднета документација није била у свему усклађена са Уредбом о 
садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у 
даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве су отклоњени допунама Пријаве заведеним у 
Комисији под бројем: 6/0-02-207/2019-2 од 4. фебруара 2019. године, бројем: 6/0-02-
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207/2018-4 од 5. фебруара 2019. године и бројем: 6/0-02-207/2018-5 од 8. фебруара 2019. 
године. 

Након допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је поднета 
Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе и да су испуњени услови за 
поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку. 

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве уплатио прописани износ за 
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је констатовано у 
ставу II диспозитива. 

У предметном поступку подносилац Пријаве је на основу члана 45. Закона о заштити 
конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) поставио 
и Захтев за заштиту података поднеском број: број: 6/0-02-207/2019-3 од 4. фебруара 2019. 
године, допуњен поднеском: 6/0-02-207/2019-6 од 8. фебруара 2019. године, а тиче се 
заштите података који представљају садржину Пријаве, њених допуна и докумената која су 
предата као прилози уз Пријаву у папирној и електронској верзији. По наведеном захтеву 
одлучено је посебним закључком. 

Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи. 
 
Учесници у концентрацији 
 

Sika је швајцарско друштво које је основао Каспар Винклер 1910. године у Цириху и 
назвао га по свом патентираном производу Sika 1 – брзовезујућем водонепропусном 
малтеру. Данас је Sika матично друштво групе друштава, са којима чини Sika групацију (у 
даљем тексту: Sika Група). Sika Група представља глобално активну групацију која се бави 
специјализованим хемикалијама (енгл. specialty chemicals) за грађевинарство и индустрију. 
Према наводима у Пријави, ова група развија и производи висококвалитетне додатке 
бетону, малтере, заптиваче и лепкове (sealants and adhesives), материјале за пригушивање и 
ојачавање (damping and reinforcing materials), системе за ојачавање конструкција, 
индустријске подове, као и кровне и хидроизолационе системе који се користе у 
грађевинском сектору и производним индустријама. Подносилац Пријаве има више од 
18.000 запослених, зависна друштва у 101 земљи и производњу у преко 200 фабрика широм 
света.  

Што се тиче власничке структуре подносиоца Пријаве, према подацима у Пријави, 
његове акције су широко заступљене и њима се јавно тргује на швајцарској берзи (Swiss SIX 

stock exchange). Као јавно котирано друштво, Sikа није под појединачном, а ни заједничком 
контролом било ког свог акционара, од којих су највећи (са уделом већим од 5%, на дан 25. 
јануар 2019. године): Compagnie de Saint-Gobain via Schenker-Winkler Holding AG са 10,75% 
удела, BlackRock, Inc. са 7,7% удела и William H. Gates and Melinda French Gates via Cascade 
Investment L.L.C. and Bill & Melinda Gates Foundation Trust са 5,3% удела. 

Sika Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона. 
Sika Група је у 2017. години остварила консолидовани светски приход од 

5.619.831.000 евра. 
Sika Група има зависно друштво у Републици Србији: 
 

1. Sika Srbija d.o.o. Šimanovci, са регистрованим седиштем на адреси Патријарха Павла 
бр. 1, Шимановци-Пећинци, Република Србија, матични број: 17376659, претежна 
делатност: трговина на велико хемијским производима – шифра 4675 (у даљем 
тексту: Sika Srbija). Подносилац Пријаве је власник 100% удела овог друштва, које је 
основано у новембру 2001. године и поред велетрговине се бави и производњом 
сувих малтера (dry mortars) и додатака бетону (concrete admixtures). 
 
Sika Група је у 2017. години остварила у Републици Србији укупан приход од […] 

евра. 
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FDMS представља холдинг друштво и крајње матично друштво Parex Групе, која се 
примарно баве производњом и продајом малтера који се користи у грађевинарству. Parex-
ови производи, углавном, спадају у три пословне линије: 1) фасадна заштита и декорација 
(укључујући фасаде и спољне изолационе системе), 2) материјали за постављање 
керамичких плочица (лепкови за плочице, саморазливајући спојеви и фуге за плочице) и 3) 
системи за поправку бетона и хидроизолациони системи (технички производи који се 
користе на постојећим бетонским радовима). Ова група има око 4.500 запослених у 59 
друштава, лоцираних у 23 земље широм света.  

Тренутну власничку структуру Циљног друштва чине луксембуршко друштво 
Financière Santec SAS […] (у даљем тексту: Financière Santec) и друштва Parman 1, Parman 2, 
Parman 3, i Parman 4 која заједно држе […]. Financière Santec je је под контролом 
инвестиционог друштва CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. које се са својим зависним и 
повезаним друштвима бави пружањем инвестиционих савета и/или управљањем 
инвестицијама у име појединих инвестиционих фондова и платформи. Фондови ове групе 
имају уделе у великом броју компанија, које су активне у различитим индустријама, као 
што је хемијска индустрија, комуналне услуге, производња, малопродаја, дистрибуција и 
друге, првенствено у Европи, САД-у и азијско-пацифичком региону. Друштва Parman 1, 
Parman 2, Parman 3, i Parman 4 су под контролом одређених менаџера и запослених Parex 
Групе. 

Parex Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом 5. Закона. 
Parex Група је у 2017. години остварила консолидовани светски приход од 

999.968.000 евра. 
 
У Републици Србији Parex Група нема зависна друштва и, такође, није имала 

пословне приходе у 2017. години. 
 
Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

У вези са предметном трансакцијом, Уговор о продајној опцији је закључен 7. јануара 
2019. године (у даљем тексту: Уговор) и представља неопозиву опцију њеног даваоца (Sika) 
да купи све акције FDMS-а у поседу Financière Santec-а и друштава Parman 1, Parman 2, 
Parman 3, i Parman 4 под условима који су наведени у Уговору о купопродаји који чини 
Прилог 1 Уговора. Уговор омогућава продавцима да, након завршетка консултативног 
процеса пред радничким саветом друштва ParexGroup SA (који мора бити обавештен и 
консултован у вези са предметном трансакцијом), продају подносиоцу Пријаве уделе у 
Циљном друштву у складу са одредбама Уговора о купопродаји. 

Спровођењем предметне концентрације, подносилац Пријаве ће стећи, посредно или 
непосредно, 100% удела у Циљном друштву и појединачну контролу над истим. 

Према наводима у Пријави, још није познато које ће потпуно зависно друштво 
подносиоца Пријаве бити директни стицалац удела у Циљном друштву. 

С обзиром да је у Уговору, у свим његовим деловима, исказана воља његових 
потписника да закључе трансакцију и исту спроведу, чиме ће подносилац Пријаве стећи 
појединачну контролу над Циљним друштвом, Комисија га је прихватила као правни основ 
предметне концентрације. 

[…]. 
 Учесници у концентрацији намеравају да спроведу концентрацију у наредном 
периоду, у другом или трећем кварталу 2019. године, након прибављања свих неопходних 
регулаторних одобрења. 
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 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

 Предметна концентрација се тиче стицања непосредне/посредне контроле једног 
учесника на тржишту над другим учесником на тржишту, у смислу члана 17. став 1. тачка 2) 
Закона. 
 Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у 
концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу једног од њих 
оствареном на тржишту Републике Србије у 2017. години, као последњој ревидираној 
финансијској години код учесника у концентрацији – 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) и став 3. Закона. 
  
 Релевантно тржиште 

 

 Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 
89/2009), и јесте тржиште које обухвата релевантно тржиште производа на релевантном 
географском тржишту. 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. 
 Учесници у концентрацији сматрају да за потребе предметне Пријаве није неопходно 
коначно дефинисати релевантно тржиште производа и релевантно географско тржиште, јер 
без обзира на усвојене дефиниције, предметна концентрација неће имати ефеката на 
конкуренцију у Републици Србији, имајући у виду да Циљно друштво није присутно и није 
остварило приход на српском тржишту у посматраном периоду и да се учесници у 
концентрацији не преклапају хоризонтално на српском тржишту. Због ових разлога, 
прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати отворена.  
 Ипак, у сврху пружања потпуних података, учесници у концентрацији су, полазећи 
од њихових пословних активности, а нарочито Циљног друштва на светском тржишту, 
идентификовали следећа могућа релевантна тржишта производа: 

1. тржиште производње и продаје умешаних малтера – тзв. премикс малтера (premix 
mortars) – премикс малтер је врста малтера (грађевински материјал који се добија 
мешавином везивног материјала - цемента и/или креча, песка и воде и различитих 
додатака, а користи се за спајање грађевинских материјала или за попуњавање 
празнина између њих, између осталог, за повезивање цигала и камена, малтерисање и 
гипсовање) која се унапред справља/умеша у фабрици произвођача малтера, за 
разлику од малтера који се мешају касније на лицу места (on-site mortars). 
Уобичајено је да се прави даља подела на суве малтере (dry mortars) који се 
испоручују у форми сувог праха, мокре малтере (wet mortars) већ умешане са водом 
у фабрици и пастасте/готове малтере спремне за употребу (paste mortars) који се 
испоручују у облику пасте и садрже у себи органска једињења као везива. Такође, 
постоји и подела на суве премикс малтере (dry premix mortars) и готове премикс 
малтере (paste premix mortars). Што се тиче премикс малтера пословне активности 
учесника у концентрацији се преклапају у Европској економској заједници (ЕЕЗ), 
Белгији, Данској, Шпанији, Француској, УК и Ирској. Учесници у концентрацији 
нису активни у ЕЕЗ у случају on-site малтера и мокрих малтера; 

2. тржиште производње и продаје грађевинских хемикалија и хемијских производа – 

обухвата различите хемикалије које се користе у грађевинској и другим 
индустријама. Пословне активности учесника у концентрацији се преклапају у 
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следећим подсегментима: а) додаци (примесе) за бетон и малтер, б) бетонски радови, 
ц) хидроизолација. Пословне активности учесника у концентрацији се преклапају 
само у вези одређених производа из наведених подсегмената и то у одређеним 
земљама; 

3. тржиште производње и продаје спољних термоизолационих композитних система 
(ETICS - External Thermal Insulation Composite Systems) – представља технику 
изолације спољашњих зидова која се састоји од различитих типова фасадних 
малтера, изолационих материјала и мрежастих тканина од стаклених влакана. ETICS 
се може продавати као одвојене компоненте (продаја компоненти) или као 
комплетан систем (продаја система); 

4. тржиште производње и продаје заптивних смеса (sealants) – заптивне смесе су 
супстанце које се користе за блокирање проласка течности кроз површину спојева 
или отвора у материјалима као што су санитарни спојеви, кровни спојеви, 
дилатациони спојеви и спојеви прозора и врата са областима примене у изолацији, 
пуњењу празнина, обезбеђивању хидроизолације, покривању рупа и пукотина. У ЕЕЗ 
пословне активности учесника у концентрацији се преклапају само маргинално у 
одређеним подкатегоријама заптивних смеса у Француској.  
 
Комисија није прихватила предлог учесника у концентрацији да се у овом предмету 

остави отворена дефиниција релевантног тржишта производа и релевантног географског 
тржишта, из разлога што спровођење концентрације неће имати за последицу хоризонтална 
и вертикална преклапања између пословних активности учесника у концентрацији у 
Републици Србији. 

 
 Узимајући у обзир свеукупно приказано, делатност учесника у концентрацији и 
нарочито главно пословање Циљног друштва које, према наводима у Пријави, представљају 
премикс малтери, Комисија је за оцену предметне концентрације као релевантно тржиште 
производа дефинисала тржиште производње и продаје премикс малтера. 
 Комисија је заузела став да у предметном случају није потребна додатна 
сегментација релевантног тржишта производа, имајући у виду ефекте предметне 
концентрације. 

Као релевантно географско тржиште Комисија је дефинисала национално тржиште у 
Републици Србији, сходно својим надлежностима, што је у складу са предлогом учесника у 
концентрацији датим у сврху пружања потпуних података Комисији.  
 Према подацима у Пријави, Sika је у 2017. години у Републици Србији продавала: 
премикс малтере (фасадни суви малтери, грађевински суви малтери, малтер за 
причвршћивање плочица), грађевинске хемикалије и хемијске производе (хемијски додаци 
за бетон и малтер, за бетонске радове, производи за хидроизолацију,...) ETICS и заптивне 
смесе. […].  
 
 У наставку, у Табели 1, су приказане производња и продаја премикс малтера у 2017. 
години у Републици Србији, јер финансијски подаци за 2018. годину на нивоу група 
учесника у концентрацији још нису ажурирани. 
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Табела 1: релевантно тржиште производње (по обиму) и продаје (по вредности) 

премикс малтера, учесници на тржишту и њихови тржишни удели у 2017. години 
 
  
учесници на тржишту производња 

у 000 тона* 
тржишни 
удео у % 

приход од 
продаје у 
милионима 

ЕУР 

тржишни 
удео у % 

Sika […] /10-20/% […] /10-20/% 

Циљно друштво 0 0 0 0 

Ʃ Sika+Циљно 

друштво 

[…] /10-20/% […] /10-20/% 

Henkel Srbija d.o.o. N/A N/A  […] /20-30/% 
Maxima d.o.o. Lučani N/A N/A  […] /10-20/% 
Bekament d.o.o. Banja N/A N/A  […] /10-20/% 

Rofix d.o.o. Paraćin N/A N/A  […] /0-5/% 
Baumit Serbia d.o.o. N/A N/A  […] /0-5/% 
Knauf Zemun d.o.o. N/A N/A  […] /0-5/% 

Остали N/A N/A  […] /10-20/% 
Ʃ релевантно 

тржиште 
[…] 100 […] /90-100/% 

Извор: извештаји са тржишта у вези са продајама премикс малтера** 

 

 *Подносилац Пријаве је навео да му је веома ограничено познавање домаћег 
тржишта производње премикс малтера, из ког разлога тржишни удели и укупна величина 
тржишта (по обиму производње) представљају његове најбоље могуће процене. Највећи 
конкуренти подносиоца Пријаве у области домаће производње премикс малтера су: Henkel 
Srbija d.o.o., Maxima d.o.o. Lučani, Bekament d.o.o. Banja. 
 

 **Представљају интерне процене продаја премикс малтера из интерних извештаја 
подносиоца Пријаве који су припремљени на основу самосталног истраживања тржишта. 
Колико је подносиоцу Пријаве познато, не постоје званични извештаји о овом домаћем 
тржишту, било од владиних, било од невладиних агенција.  

 
Оцена ефеката концентрације 

 

 Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а на основу навода у Пријави, 
Комисија је констатовала да не постоје хоризонтална преклапања и вертикалне везе између 
учесника у концентрацији у Републици Србији, из разлога да Циљно друштво није 
присутно, није имало ни добављаче, а ни купце у 2017. години на домаћем релевантном 
тржишту.  
 Спровођењем предметне концентрације промениће се само власник и вршилац 
непосредне/посредне контроле над Циљним друштвом. На основу наведеног Комисија је 
закључила да ће тржишна структура остати непромењена. 

[…]  
 

 Узимајући у обзир све претходно изнето и применом критеријума из члана 19. 
Закона, Комисија је оценила да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, 
што опредељује одлуку у првом ставу диспозитива решења. 
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Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. став 5. 
Закона, као 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 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 
и 106/2015 и 95/2018). 

 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

 Др Милоје Обрадовић, с.р.  

 


