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Објављени текст не садржи заштићене или изостављене податке.     
Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци 

ознаком XXX. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

           

 

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 6/0-02-1058/2019-1 од 27. децембра 2019. године, коју је 

поднело привредно друштво Pigments Spain S.L. са седиштем на адреси Carretera Viver-

Puerto Burriana Кm 61, 12540 Vi1a-Rea1, (Castellon) Шпанија, преко пуномоћника 

адвоката Срђана Дабетића, из адвокатске канцеларије Karanovic & Partners, Ресавска 23, 

Београд, дана 30. априла 2020. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране друштва Pigments Spain 

S.L., матични број  В-86492915 , са седиштем на адреси Carretera Viver-Puerto Burriana 

Кm 61, 12540 Vi1a-Rea1, (Castellon) Шпанија, над делом пословања друштва Ferro 

Corporation, са глобалним седиштем на адреси 6060 Parkland Boulevard, Suite 250, 

Mayfield Heights, OH 44124, Сједињене Америчке Државе, које се састоји од већег броја 

зависних друштава, имовине и средстава за производњу интермедијарних производа за 

премазивање плочица. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Pigments Spain дана 11. марта 

2020. године уплатио ХХХ (ХХХ) евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, 

што одговара прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

Обр а з л ожењ е  

 

Привредно друштво Pigments Spain S.L., матични број  В-86492915, са седиштем на 

адреси  Carretera  Viver-Puerto  Burriana  Кm 61,  12540  Vi1a-Rea1,  (Castellon)  Шпанија,  
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(даље у тексту: Pigments Spain или подносилац пријаве), поднело је Комисији за 

заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 27. децембра 2019. године, преко 

пуномоћника адвоката Срђана Дабетића, из адвокатске канцеларије 

Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-1058/2019-1. Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. 

 

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

достављених допуна, закључно са поднеском бр. 6/0-02-101/2020-8 од 27. априла 2020. 

године, 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   

Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник 

РС“, број 05/16), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку 

испитивања пријављене концентрације. У списима предмета налази се доказ о 

извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта 

Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

 

Учесници концентрације 

  

Непосредни стицалац контроле у предметној концентрацији, друштво Pigments Spain,  

послује у саставу Esmalglass-Itaca-Fritta групе друштава (даље у тексту:  EIF група) са 

седиштем у Кастељону, Шпанија. Реч је о интернационалној групи друштава активној у 

производњи различитих врста намаза, премаза, материјала и средстава за заштиту 

површинског слоја свих врста, а нарочито керамичких плочица намењених уградњи на 

отвореним и у затвореним просторима, попут фритата, глазура, пигмената, мастила и 

керамичких адитива. EIF група послује под контролом Lone Star фондова, који на 

светском нивоу инвестирају у некретнине, капитал, кредитна и друга финансијска 

средства. У 2018. години на светском тржишту Lone Star фондови остварили су укупан 

приход у износу од око [...] евра. На тржишту Републике Србије Lone Star фондови 

немају регистрована зависна друштва, али су преко портфолио компанија којима 

управљају, а чија је листа достављена Комисији и налази се у списима предмета, 

пласманом роба и услуга на националном тржишту у 2018. години остварили приход од 

око [...] евра. Овај приход остварен је у области некретнина, развоја пројеката у вези са 

некретнинама, пружањем решења за приступачно, енергетски ефикасно и одрживо 

становање, продајом грађевинског материјала попут аутоклавираног глазираног бетона 

(AAC), блокова калцијум-силиката (CSU), пратећих додатака и услуга за стамбене 

некретнине и изградњу, продајом професионалних апарата за кафу HoReCa сектору, 

импулсних машина (аутомата) за грицкалице и пиће намењених  аеродромима и другим 

корисницима, пласманом текстилних подних облога, тепиха  итд.  

 

У Републици Србији, EIF група активна је на тржишту продаје интермедијарних 

производа за премазивање плочица, на коме је у 2019. години остварила приход од око 

[...] евра. 

 

Контролу над циљним пословањем пре спровођења предметне концентрације врши 

друштво Ferro Corporation, са глобалним седиштем на адреси 6060 Parkland Boulevard, 

Suite 250, Mayfield Heights, OH 44124, Сједињене Америчке Државе. Циљно пословање 

састоји се од већег броја зависних друштава, као и од имовине намењене производњи 

намаза, материјала и средстава за заштиту површинског слоја свих врста, а нарочито  

керамичких плочица (tile coatiпgs business). Циљно пословање лоцирано је у већем 
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броју европских (Турска, Португал, Холандија, Шпанија, Италија, Пољска), азијских 

(Кина, Хонг Конг, Индонезија, Тајланд), афричких (Египат) и америчких (Аргентина, 

Мексико) држава, и у 2018. години на светском тржишту остварило је укупан приход 

нешто мањи од [...] евра. На основу података достављених у допуни пријаве, продајом 

искључиво фритата и глазура на тржишту Републике Србије у 2019. години, циљно 

пословање генерисало је приход од око [...] евра.    

 

 

Опис трансакције и aкт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, подносилац је Комисији доставио Уговор о 

куповини имовине и удела, закључен 15. децембра 2019. године између подносиоца 

пријаве у својству купца и друштва Ferro Corporation као продавца циљног пословања. 

Овим уговором предвиђено је да подносилац пријаве стекне појединачну контролу над 

циљним пословањем. Као економски разлог за спровођење трансакције, у пријави је 

наведено да планирана трансакција кореспондира са  пословном стратегијом продавца 

којом је предвиђено дезинвестирање циљног пословања са циљем фокусирања на 

концентрисанији портфолио пословања на тржиштима већег раста.  Са друге стране, за 

Lone Star предметна трансакција представља атрактивну инвестициону прилику чијом 

ће имплементацијом остварити значајне пословне бенефите. 

 

Достављени Уговор Комисија је прихватила као ваљани правни основ ове 

концентрације. 

 

 

Услови за подношење пријаве 
 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини укупних 

прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да je постојала обавеза пријаве 

концентрације, јер је укупан приход групе друштава којој припада подносилац пријаве, 

већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву 

концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације поднета у складу са 

чланом 63. став 1. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 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. 

 

Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне пријаве дефиниција релевантног 

тржишта може остати отворена, с обзиром да планирана трансакција неће произвести 

значајне eфекте са становишта права конкуренције, имајући у виду да циљно пословање 

нема регистрована зависна друштва, нити било какву оперативну имовину на 
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територији Републике Србије, као и податак да је у 2019. години, реализовало 

минималну продају на домаћем тржишту у износу од око [...] евра.   

 

Међутим, ради потпуности пријаве, подносилац пријаве наводи да релевантно тржиште 

производа може бити одређено узимајући у обзир подручје активности којима је на 

националном тржишту циљно пословање остварило свој приход. Према наводима из 

пријаве, планирана трансакција тиче се тржишта за разне интермедијарне производе 

који се користе у индустрији премазивања плочица. Конзервативно поимање производа 

у овом сегменту подразумева керамичке мрље (eng. body stains) које нису обухваћене 

предметном трансакцијом, фритате и глазуре (F&G) и мрље од глазуре. Осим тога 

подносилац указује на све динамичнију растућу употребу тзв. дигиталних технологија, 

које обухватају инкџет мастила и дигиталне ефекте, а који се такође подводе под појам 

интермедијарних производа у овом контексту. 

 

Имајући у виду да је једино хоризонтално преклапање између учесника концентрације у 

продаји наведених интермедијарних производа на домаћем тржишту ограничено управо 

на фритате и глазуре, Комисија је за оцену потенцијалних ефеката предметне 

концентрације релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште продаје 

фритата и глазура, прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве. 

 

У складу са чл. 6. ст. 3. у вези чл. 2. Закона, као релевантно географско тржиште у 

конкретном поступку, одређена је територија Републике Србије, па је и овај предлог 

подносиоца пријаве Комисија прихватила.  

 

Оцена ефеката концентрације  

Агрегатна вредност дефинисаног релевантног тржишта у Републици Србији у 2019. 

години, према проценама подносиоца пријаве, износила је око [...] евра. Према 

критеријуму остварених прихода од продаје, тржишно учешће подносиоца пријаве  

процењено је на око /10-20/% ([...] евра ), а циљног пословања на око /0-5/% (око [...] 

евра). Након реализације концентрације, подносилац пријаве ће, према овом 

критеријуму имати око /10-20 /% тржишног удела на дефинисаном релевантном 

тржишту. 

 

Као најзначајније конкуренте учесника концентрације, подносилац пријаве је услед 

чињенице да не располаже поузданим подацима са тржишта Републике Србије, навео 

конкуренте активне на тржишту европског економског простора, друштва Colorobbia, 

Torrecid, Vidres, Vernis итд. 

   

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија је 

на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац пријаве, 

оценила да спровођење предметне концентрације неће изазвати негативне како 

хоризонталне, тако ни вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном тржишту, нити 

довести до значајнијих промена у његовој структури. 

  

Имајући у виду све претходно наведено, закључено је да не постоји забринутост у 

погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19. Закона, 

па је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења 

 

Одлука у ставу другом изреке овог решења, донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона као 

и чл. 2. ст. 1. тач. 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије 
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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 достављања решења. Достављање ће се у смислу примене прописаних 

рокова, сматрати извршеним кад истекне 15 дана од дана престанка ванредног стања. 

 

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   

  

             Небојша Перић с.р.  

 

 

 

 

 


