
 

 
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 6/0-02-322/2021-1 од 10. марта 2021. године, коју је 

поднело привредно друштво Ravago Chemicals S.A, са седиштем на адреси 76-78 Rue 

de Merl, L-2146 Luksemburg, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић, из 

адвокатске канцеларије „Karanovic & Partners“, Ресавска 23, Београд, дана 5. априла 

2021. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштвa Ravago 

Chemicals S.A, са седиштем на адреси 76-78 Rue de Merl, L-2146 Luksemburg, 

регистарски број В91789, над привредним друштвом Indukern, S.A, са регистрованим 

кацеларијама на адреси Calle Alta Ribagorza, 6-8, Sector Mas Blau II, 08820 Prat de 

llobregat, Бaрсeлoнa, Шпaниja, регистарски број A08135055, укључујући његовa 

зависнa друштвa, куповином удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 15. марта 2021. године, на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, уплатио износ од  XXX евра, што представља 

прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку.   

О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво Ravago Chemicals S.A, са седиштем на адреси 76-78 Rue de Merl, 

L-2146 Luksemburg, регистарски број В91789 (даље у тексту: подносилац пријаве или 

RCSA), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), дана 

10. марта 2021. године, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић, из адвокатске 

канцеларије Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд пријаву концентрације број 6/0-

02-322/2021-1.  

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-322/2021-4 

Датум: 5. април 2021. године 
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Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. У списима 

предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен 

прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за 

заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом 

захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 

 

Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве је потпуно зависно друштво компаније Ravago S.A., са седиштем 

на адреси 76-78 Rue de Merl, L-2146 Luksemburg, Велико Војводство Луксембург (даље 

у тексту: Ravago; заједно са својим зависним друштвима Ravago Група). 

Ravago Група је произвођач и дистрибутер полимера, гуме и других хемикалија. 

Главне пословне јединице ове групе обухватају дистрибуцију, препродају смеша 

(једињења) и рециклирање. Ravago Група пружа следеће услуге: 1) услуге препродаје 

пластике, природних и синтетичких гума и хемикалија, 2) услуге дистрибуције 

хемијских производа, инжењерске пластике, гуме и смеша по 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. 

Ravago Група тргује са преко 4.000.000 тона полимера на годишњем нивоу, путем 230 

канцеларија у 55 земаља. Ова група поседује 31 производно постројење, од којих је 18 

за рециклирање и смеше (једињења) у Европи, Турској и Северној Америци, а има и 

око 5.500 запослених широм света. 

RCSA је дистрибутер хемијских материјала и специјалних адитива у следећим 

областима: 1) лепкови и заптивне масе, 2) премази и мастила, 3) средства за чишћење и 

детерџенти, 4) грађевинарство и нискоградња, 5) производња и прерада полимера, 6) 

папир и картон и 7) специјалистичке хемикалије.  

У Србији, Ravago Група је присутна преко својих локалних зависних друштава која се 

баве следећим делатностима: дистрибуцијом различитих врста пластике; 

дистрибуцијом хемијских производа; и грађевинским плочама, кровним мембранама и 

изолацијом. 

Зависна друштва Ravago Групе у Србији су: 

– Ravago building solutions d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Арсенија 

Чарнојевића 94, Београд, матични број 202274972, шифра делатности 4673 – трговина 

на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом. 

– Pegasus SRB d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Цара Душана 205 А, Београд- 

Земун, матични број 21378097, шифра делатности 4676 – трговина на велико осталим 

полупроизводима. 
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– Ravago chemicals d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Цара Душана 205 А, Београд–

Земун, матични број 20614552, шифра делатности  1091 – производња готове хране за 

домаће животиње. 

 

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

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

шифра делатности 4676 – тргoвина на велико осталим полупроизводима. 

– Ultrapolymers d.o.o. unutrašnja i spoljna trgovina Beograd – Novi Beograd, са седиштем 

на адреси Антифашистичке борбе 21 – Е, Београд (Нови Београд), шифра делатности 

4676 – трговина на велико осталим полупроизводима.  

Ravago Група је под крајњом контролом физичких лица Theodoros Roussis-a и Gunhilde 

Van Gorp (даље у тексту: крајњи власници), који, такође, индиректно контролишу 

компанију Dentros S.A. (у даљем тексту, заједно са свим повезаним лицима: Група 

стицалац). 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над привредним 

друштвом Indukern, S.A, са регистрованим кацеларијама на адреси Calle Alta Ribagorza, 

6-8, Sector Mas Blau II, 08820 Prat de llobregat, Бaрсeлoнa, Шпaниja, регистарски број 

A08135055 (даље у тексту: циљно друштво). Циљно друштво је активно у 

дистрибуцији специјалистичких хемикалија на светском нивоу, са фокусом на 

Шпанију и Латинску Америку. Циљно друштво активно је у дистрибуцији широког 

спектра специјалистичких хемикалија, обухватајући специјалистичке хемикалије за 

употребу у прехрани животиња, активним фармацеутским састојцима, укусима и 

мирисима, као и састојцима за храну. 

Циљно друштво је тренутно под контролом друштва Grupo Indukern S.l., са седиштем 

на адреси Paseo de la Castellana 156, 1, 28046 Madrid (Шпанија), (даље у тексту: 

продавац). Продавац држи тренутно 99,993 одсто, гласачких права у Indukern-u. 

Преосталих 0,007% се налазе у власништву Immobilaria Lemos, S.L.U. 

Циљно друштво нема зависних друштава регистрованих у Србији. [...]. 

 

           Опис трансакције и aкт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о 

купопродаји, који је закључен дана 26. фебруара 2021. године, између RCSA, Grupo 

Indukern S.L., Immobiliaria Lemos S.L.U., Kero Pharma S.L. и Indurker, [...].   

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

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

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

тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве имао 

обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника већи од износа који 

су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Пријава 

концентрације је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона. 
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Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште производа 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 које потрошачи 

сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајне 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 трансакције није неопходно 

коначно дефинисати тржиште производа и релевантно географско тржиште, јер, према 

њиховом мишљењу, трансакција неће имати значајних ефекта по конкуренцију у 

Србији, имајући у виду да је циљно друштво занемарљиво мало било присутно у 

Србији током претходне финансијске године. Ипак, ради достављања потпуних 

информација и имајући у виду претежне активности циљних друштава, подносилац 

пријаве је предложио да се за потребе оцене ефеката предметне концентрације, као 

релевантно тржиште производа, дефинише тржиште дистрибуције хемикалија. 

 

Подносилац пријаве наводи да су и Ravago Група (путем RCSA и његових повезаних 

друштава) и циљно друштво активни у дистрибуцији хемикалија у Србији, као и у ЕЕЗ. 

Према наводима из пријаве, ниједан од учесника концентрације није активан на 

вертикално вишем тржишту производње хемикалија. Док је Ravago Група активна и у 

другим привредним секторима, као што су производња и продаја пластике, циљно 

друштво је активно само у дистрибуцији хемикалија. 

 

Хемикалије покривају разноврстан опсег од више од 100.000 производа, укључујући 

петрохемикалије, раствараче, полимере и хемикалије прилагођене апликацијама и 

специјализоване за конкретне употребе, као што су оне за козметичку, фармацеутску 

или прехрамбену индустрију људи и животиња.  

 

Дистрибуција хемикалија подразумева првенствено куповину и препродају хемикалија 

у течном и чврстом стању индустријским и комерцијалним крајњим купцима. 

Хемикалије се складиште у просторијама дистрибутера или, нарочито у случају веће 

запремине хемикалија, директно се превозе из постојења произвођача путем, или 

дистрибутера, или трговца, или од стране самог произвођача. 

 

Европска комисија је у прошлости разматрала три под-сегмента у оквиру тржишта 

дистрибуције хемикалија, искључујући директне продаје од стране произвођача. Ова 

три под-сегмента су: 1) пословање са хемикалијама у великим количинама 2) 

дистрибуција основних хемикалија, и 3) дистрибуција специјалистичких хемикалија. 

 

У сегменту пословање са хемикалијама у великим количинама се ради о достављању 

основних хемикалија купцима који потражују велике количине једног производа. У 

сегменту дистрибуције основних хемикалија, дистрибутери хемикалија купују основне 

хемикалије у великим количинама од произвођача или трговца и дистрибуирају их 

купцима којима треба широк спектар различитих хемикалија у мањим количинама, при 

чему такође пружају и додатне услуге, као што су пуњење, складиштење, мешање и 
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логистика. Сегмент дистрибуције специјалистичких хемикалија се састоји од скупих, 

брендираних производа који се дистрибуирају у малим количинама одређеним 

одабраним купцима. 

 

Оваква подела је усвојена, према тврдњама подносиоца пријаве, и од стране 

националних тела за заштиту конкуренције, нпр. у Немачкој и Шпанији. У претходној 

пракси, подсећа се у пријави, Комисија је дефинисала одвојена релеванта тржишта 

производа за дистрибуцију основних хемикалија и тржиште за дистрибуцију 

специјалистичких хемикалија.  

 

У вези са предметном концентрацијом, подносилац пријаве сматра да би релеватно 

тржиште требало дефинисати као тржиште дистрибуције свих хемикалија. Ово из 

разлога што дистрибуција различитих хемикалија, у највећем делу, има идентичне 

физичке и техничке карактеристике, независно од хемијског производа који се 

дистрибуира. 

 

У складу са досадашњом праксом, Комисија је релеваннто тржиште производа 

дефинисала као тржиште дистрибуције специјалистичких хемикалија, а полазећи 

истовремено од активности циљног друштва у Републици Србији,  односно области у 

којима се преклапају пословања учесника у концентрацији.  

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште у складу са својом надлежношћу, дефинисала као територију Републике 

Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације  

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

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

оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију на релеватном тржишту. 

 

Подносилац пријаве наводи да, с обзиром на то да постоје само минимална 

хоризонтална преклапања између учесника на утврђеном релеватном тржишту, а да је 

циљно друштво само занемарљиво било присутно на тржишту Републике Србије у 

2020. години, предложена трансакција неће довести до спречавања, ограничења или 

нарушавања конкуренције у Србији, а нарочито неће водити стварању или јачању 

доминантног положаја. Ово све из разлога што, како је наведено у пријави, учесници 

имају минималан тржишни удео на тржишту дистрибуције специјалистичких 

хемикалија, на ком су присутни највећи светски учесници и на којима је присуство 

учесника у концентрацији занемарљиво. 

 

Учесници у концентрацији процењују да је укупна вредност утврђеног релевантног 

тржишта производа око [...] евра.  

 

Подносилац пријаве и са њим повезана друштва у 2020. години имали промет на 

релевантном тржишту у износу од [...] евра, а што чини око /0-5/% тржишног удела у 

односу на релевантно тржиште. Циљно друштво, укључујући ту и сва повезана 

друштва, на тржишту Србије остварило је око [...] евра, што чини око /0-5/% тржишног 

удела на утврђеном релевантном тржишту. Као главне конкуренте, подносилац пријаве 
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наводи пет највећих дистрибутера хемикалија у Србији – Brenntag, Helm, Ulivar 

Solutions, Tricon Energy и IMCD. 

 

На основу података достављених у пријави и приложене документације, Комисија је 

закључила да спровођење предметне концентрације не доводи до значајног 

хоризонталног преклапања, нити проузрокује вертикалне ефекте на дефинисаном 

релевантном тржишту производа.  

 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у смислу 

члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 

Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 1. 

тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, 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. 

 

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. 

 

 


