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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 35. став 2. и члана 62. 

став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), и 

члана 2. став 1. тачка 7. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије 

за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, број 49/11), одлучујући y поступку по 

пријави концентрације број 6/0-02-555/2020-1, коју је дана 19. августа 2020. године 

поднело привредно друштво Kingspan Holding Netherlands B.V. са седиштем на адреси 

Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Холандија, преко пуномоћника адвоката Маје Станковић, из 

адвокатске канцеларије WOLF THEISS, ПЦ Ушће, Булевар Михајла Пупина 6, Београд, 

Србија, дана 23. новембра 2020. године доноси следећи    

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

I НАСТАВЉА СЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ поступак покренут по пријави 

концентрације учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од 

стране привредног друштва Kingspan Holding Netherlands B.V. са седиштем на адреси 

Lingewei 8, 4004 LL Tiel, Холандија, регистарски број 11023475, над привредним 

друштвом Trimo, arhitekturne rešitve, d.o.o., са седиштем на адреси Prijateljeva cesta 12, 

Требње, Словенија, регистарски број 5033411000, и његовим зависним друштвима, 

куповином удела, ради испитивања да ли пријављена концентрација испуњава услове 

дозвољености из члана 19. Закона о заштити конкуренције, односно да ли би се 

спровођењем ове концентрације значајно ограничила, нарушила или спречила 

конкуренција на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то 

ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања 

доминантног положаја.  

 

II ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА која располажу подацима, исправама или другим 

информацијама које могу допринети правилном утврђивању чињеничног стања у овом 

поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције, на адресу Савска 

25/IV, Београд. 

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. 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ја  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-03-716/2020-1 

Веза: 6/0-02-555/2020 

Датум: 23. новембар 2020. године 
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III УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА подносиоца пријаве концентрације, привредног друштва 

Kingspan Holding Netherlands B.V. са седиштем на адреси Lingewei 8, 4004 LL Tiel, 

Холандија, плаћања износа за издавање решења о одобрењу концентрације у испитном 

поступку од XXX евра или динарске противвредности наведеног износа обрачунатог по 

средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан уплате, с тим што се у њу урачунава 

уплаћени износ од XXX евра, и НАЛАЖЕ СЕ подносиоцу пријаве, привредном друштву 

Kingspan Holding Netherlands B.V., Холандија, да уплати преостали износ од XXX евра 

или динарску противвредност наведеног износа обрачунатог по средњем курсу Народне 

банке Србије важећем на дан уплате, на рачун Комисије за заштиту конкуренције, са 

позивом на број 6/0-03-716/2020-1, у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема Закључка. 

 

IV Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС“ и на интернет страни 

Комисије за заштиту конкуренције.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво Kingspan Holding Netherlands B.V. са седиштем на адреси Lingewei 8, 

4004 LL Tiel, Холандија, регистарски број 11023475 (у даљем тексту: Kingspan или 

подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија), 19. aвгуста 2020. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације која је 

заведена под бројем 6/0-02-555/2020-1 (у даљем тексту: пријава), која настаје стицањем 

појединачне контроле од стране подносиоца пријаве над привредним друштвом Trimo, 

arhitekturne rešitve, d.o.o. са седиштем на адреси Prijateljeva cesta 12, Требње, Словенија, 

регистарски број 5033411000, (у даљем тексту: циљно друштво), и његовим зависним 

друштвима, куповином удела. Комисији су достављене и допуне пријаве дана 29. 

септембра,  23. и 26. октобра 2020. године. 

 

Kingspan је друштво основано у складу са законима Холандије и зависно друштво у 

искључивом власништву привредног друштва Kingspan Group plc (у даљем тексту: 

Kingspan група). 

 

Kingspan група обавља производне и дистрибутивне активности широм Европе, Далеког 

Истока и Сједињених Америчких Држава, и тренутно послује у преко 70 земаља. Ова 

група се претежно бави производњом сендвич панела, изолације, светлосних решења и 

решења за ваздух, технологије воде и енергије и технологије података и подова. Kingspan 

група је активна на тржиштима у региону Југоисточне Европе путем различитих зависних 

друштава/брендова, укључујући Kingspan (Централна и Источна Европа) и Joris Ide, 

румунску групу која је присутна на тржишту челичних профила и панела у 15, углавном 

европских земаља. 

 

Kingspan група основана је 1960. године у Ирској. Њен оснивач је физичко лице Eugene 

Murtagh, који и даље, заједно са породицом, поседује највећи број акција групе. Од 1989. 

године, акције ове групе котирају се на Ирској берзи акција. Осим породице оснивача, 

према јавно доступним подацима, највећи појединачни акционари Kingspan групе су US 

group, Blackrock, немачка осигуравајућа кућа Allianz и физичко лице из Велике Британије 

Baillie Gifford. Међутим, сви осим породице власника, која поседује око 15%, имају мање 

од 10% акција Kingspan групе. 

https://www.irishtimes.com/topics/topics-7.1213540?article=true&tag_company=Allianz
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Kingspan група је, преко свог зависног друштва Kingspan Holdings Ltd. са седиштем у  

Ирској, на адреси Dublin Road, Kingscourt, матични број 43462, једини власник привредног 

друштва Kingspan d.o.o. са седиштем на адреси Партизанске авијације 18, Београд, Србија, 

матични број 20048140, које је претежно активно у продаји пенастих сендвич панела и 

сендвич панела од минералних влакана (шифра делатности 4673 – трговина на велико 

дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом) у Србији. 

 

Циљно друштво је тренутно под искључивом контролом European Architectural Systems S,ă 

(у даљем тексту: EAS) и претежно се бави производњом и продајом сендвич панела од 

минералних влакана, са производним постројењима у Словенији и Србији. Зависно 

друштво циљног друштва у Србији јесте друштво Trimo Inženjering d.o.o. (у даљем тексту: 

Trimo Србија), са седиштем на адреси Ново Насеље бр. 9, Шимановци. Претежна 

делатност овог друштва јесте производња и продаја сендвич панела од минералних 

влакана – шифра делатности 2433 – хладно обликовање профила). 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен уговор о купопродаји 

удела, који је потписан 4. августа 2020. године. Према овом уговору, EAS ће продати све 

своје уделе (100%) у циљном друштву подносиоцу пријаве. У складу са елементима 

наведеног уговора, Kingspan he стећи појединачну контролу над циљним друштвом. 

 

Пред  Комисијом је у току поступак који се води по службеној дужности ради испитивања 

дозвољености концентрације која настаје стицањем појединачне контроле од стране 

привредног друштва Kingspan Holding Netherlands B.V., над привредним друштвима: 1) 

TeraSteel S.A., са седиштем на адреси Sat Sărăţel, Comuna Șieu-Măgheruș, DN 15A, km 

45+500, Județul Bistriţa-Năsăud, Румунија, регистрациони број Ј06/1009/1994, 2) TeraSteel 

d.o.o Leskovac, са седиштем на адреси Симе Погарчевића 5, Лесковац, Србија, матични 

број 21259748, 3) TeraSteel Slovakia SRO, са седиштем на адреси Aupark Tower, Einsteinova 

24, 851 01 Bratislava, Словачка, регистрациони број 52206050, 4) Wetterbest SA, са 

седиштем на адреси Strada Înfrățirii 113, Băicoi 105200, Румунија, регистрациони број 

Ј29/843/1999, укључујући његово зависно друштво Cortina WTB SRL, Str. Dunarii 187 C, 

Подарје, Румунија, регистрациони број Ј16/1660/2013. Поступак је настављен по 

службеној дужности, закључком председника Комисије број 6/0-03-658/2020-1, од 13. 

октобра 2020. године. 

 

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 је постојала обавеза пријаве концентрације, јер је укупан приход учесника 

већи од износа који су прописани чланом 61. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), као услова за пријаву 

концентрације.  

 

С обзиром на то да је циљно друштво активно само у производњи и продаји сендвич 

панела од минералних влакана у Републици Србији, подносилац пријаве предложио је да 

се за потребе поступка дефинише тржиште сендвич панела од минералних влакана, 

позивајући се на праксу Европске комисије, која разликује сендвич панеле од минералних 

влакана од оних са пенастим језгром.  
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Kingspan наводи, позивајући се, такође, на праксу Европске комисије, да географско 

тржиште за сендвич панеле треба дефинисати у пречнику од потенцијално 1000 км (на 

основу друмске раздаљине) око производног постројења циљног друштва у Србији.  

 

Комисија је, међутим, приликом анализе ефеката предметне концентрације, релевантно 

географско тржиште посматрала као национално по обиму, и ефекте анализирала на 

територији Републике Србије. 

 

На основу података и информација садржаних у пријави и допунама пријаве, које се 

односе на учеснике у концентрацији и друге учеснике који су активни на тржишту које се 

може сматрати релевантним у овом предмету, произилази да би спровођењем 

концентрације дошло до значајног степена хоризонталног преклапања активности 

учесника у концентрацији на тржишту производње и велепродаје сендвич панела од 

минералних влакана, са значајним тржишним уделима. 

 

Тржишни удео подносиоца пријаве на овом тржишту, према подацима о вредности 

продаје  из 2019. године, износио је /10-20/%, док је тржишни удео циљног друштва 

износио /30-40/%. Након спровођења концентрације, заједнички тржишни удео, према 

подацима из 2019. године, износио би /50-60/%, односно тржишни удео подносиоца 

пријаве би се повећао за /30-40/ процентна поена. Узимајући у обзир вредност остварене 

продаје на релевантном тржишту, према доступним подацима из пријаве о конкурентима 

и њиховим тржишним уделима (а према „Анализи српског тржишта сендвич панела“, за 

2019. годину, коју је извршила компанија Neomar Consulting), НН индекс, пре спровођења 

концентрације је износио око 3.348, а након спровођења концентрације био би на нивоу од 

око 4.834, а промена НН индекса на овом тржишту би износила око 1.485. Комисија 

оцењује да ће се након спровођења концентрације променити тржишна структура овако 

високо концентрисаног тржишта, као и да би концентрација могла значајно увећати 

степен концентрисаности на наведеном релевантном тржишту, односно да не представља 

случај када се сматра да не постоји опасност у погледу конкуренције и када није потребна 

детаљнија анализа ефеката концентрације. 

 

У складу са чланом 62. Закона, Комисија може да настави поступак испитивања 

концентрације по службеној дужности, ако утврди да заједнички тржишни удео учесника 

у концентрацији на тржишту Републике Србије износи најмање 40%, односно ако 

основано претпостави да концентрација не испуњава услове дозвољености из члана 19. 

Закона, а на основу закључка који доноси председник Комисије. За доношење одлуке у 

складу са Законом, неопходно је да се утврде додатне чињенице у односу на које ће 

Комисија дефинисати релевантно тржиште и оценити ефекте спровођења предметне 

концентрације. Оцењено је да подаци и информације које је доставио подносилац пријаве 

нису довољни за утврђивање дозвољености концентрације у скраћеном поступку, због 

чега је неопходно спровести испитни поступак. У испитном поступку Комисија ће 

спровести све потребне радње и утврдити све чињенице и извести доказе неопходне за: 

дефинисање релевантних тржишта, њихових агрегатних вредности и битних 

карактеристика и тенденција (раст, стагнација, опадање), нарочито али не искључиво 

података у односу на које ће се утврдити могућност супституције на страни понуде и 

тражње, анализу структуре релевантног/их тржишта, степен концентрисаности 

релевантног/их тржишта, идентификацију стварних и потенцијалних конкурената, 

положај на тржишту учесника у концентрацији и њихових конкурената, правне и друге 
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препреке за улазак на релевантно тржиште, ниво конкурентности учесника у 

концентрацији, интересе потрошача и друге околности у смислу члана 19. Закона. 

 

Посебан аспект анализе у овом поступку ће се заснивати на подацима и оценама 

непосредних или одложених ефеката спровођења предметне концентрације прибављеним 

од стране најважнијих конкурената, купаца и добављача учесника у концентрацији, 

активних на сваком од тржишта која буду дефинисана као релевантна за предметни 

поступак. У циљу добијања података, информација и мишљења, Комисија ће се, по 

потреби, обратити и појединим државним органима, привредним субјектима и пословним 

удружењима учесника на тржишту. 

 

На основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и допуна пријаве, 

као и разлога који су појединачно изнети и образложени, закључено је да су испуњени 

услови за поступак испитивања предметне концентрације по службеној дужности у 

смислу члана 62. став 2, а у вези са чланом 19. Закона. 

 

Одлука у ставу I диспозитива донета је на основу члана 62. Закона. 

 

Одлука у ставу II диспозитива донета је на основу члана 35. став 2. Закона. 

 

Одлука у ставу III диспозитива донета је на основу члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

тачка 7. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 

 

Одлука у ставу IV диспозитива донета је на основу члана 40. Закона. 

 

Поука о правном средству: 

 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, али се он може оспоравати у 

управном спору, по тужби против коначног решења. 

 

                       

                                                                                 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

              

                                                                                          Небојша Перић, с.р. 

 

 

 

 

 


