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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 6/0-02-484/2021-1, коју je дана 7. јуна 2021. године поднелo 

привреднo друштвo Synthos S.A., са седиштем на адреси Chemików 1, 32-600 Oświęcim, 

Пољска, преко пуномоћника Бојане Миљановић, адвоката у сарадњи са ортачким 

адвокатским друштвом Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана 2. јула 2021. 

године, доноси следеће 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Synthos S.A., са 

седиштем на адреси Chemików 1, 32-600 Oświęcim, Пољска, регистарски број KRS 

0000038981, над делом имовине привредног друштва Trinseo S.A, са седиштем на 

адреси 26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luksemburg, Луксембург, број регистрације 

В153549, и његових зависних друштава, који обухвата пословање које се односи на 

производњу и продају синтетичких гума и који може представљати самосталну 

пословну целину. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Synthos S.A., дана 14. јуна 2021. 

године уплатио износ од XXX евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, и дана 

18. јуна 2021. године износ од XXX динара, што укупно одговара прописаном износу за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према средњем 

курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Synthos S.A., са седиштем на адреси Chemików 1, 32-600 Oświęcim, 

Пољска, регистарски број KRS 0000038981 (у даљем тексту: Synthos или подносилац 

пријаве), поднело је дана 7. јуна 2021. године преко пуномоћника пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-484/2021-1 (даље у тексту: пријава). 

Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. 

Комисији је достављена и допуна пријаве 17. јуна 2021. године. 

 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

          Број: 6/0-02-484/2021-4 

Датум: 2. јул 2021. године 
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Након што је извршен 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 поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 2. Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 

05/16). 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, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 

одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија ће о овом захтеву 

одлучити посебним закључком о заштити података.  

Учесници у концентрацији 

 

Друштво Synthos је претежно активно у областима производње синтетичког 

каучука/гуме, деривата стирена, дисперзија и латекса, поседује производна постројења 

у Пољској и Чешкој, а активан је у преко 65 држава. Подносилац пријаве припада Black 

Forest групи друштава, која је под крајњом контролом физичког лица Michal Solowow-

а. 

 

Black Forest је претежно активна у производњи и продаји хемијских производа који се 

користе као сировине и полупроизводи у већем броју индустрија, као што су 

аутомобилска индустрија, индустрија паковања, грађевинска индустрија и 

пољопривреда. Поред тога, ова група друштава, према наводима у пријави, остварује 

приходе и од споредних активности које се односе на производњу и дистрибуцију 

топлотне енергије из сопствених електрана, трговину и дистрибуцију електричне и 

топлотне енергије, као и на сакупљање, пречишћавање и уклањање воде.  

 

Сва друштва која припадају Black Forest групи друштава, у смислу члана 5. Закона, 

сматрају се једним учесником на тржишту. 

 

У Републици Србији, Black Forest група нема зависна регистрована друштва, а у 2020. 

години је на тржишту Републике Србије остварила око [...] евра прихода [...].  

 

Предметном трансакцијом обухваћена је пословна јединица активна у области 

производње и продаје синтетичких гума друштва Trinseo S.A., са седиштем на адреси 

26-28 rue Edward Steichen, L-2540 Luksemburg, Луксембург, број регистрације В153549, 

и његових зависних друштава (у даљем тексту: циљно пословање).  Циљно пословање 

[...], као и сву осталу материјалну имовину (основна и обртна средства и другу 

покретну имовину), уговоре, интелектуалну својину и обавезе друштва  Trinseo S.A. и 

његових зависних друштава у области развоја, производње и продаје синтетичке гуме. 

Производни асортиман циљног пословања обухвата раствор и емулзију стирен 

бутадиен каучука. Предметном трансакцијом обухваћен је и [...].  

Према наводима у пријави, циљно пословање не обухвата друштва нити имовину у 

Републици Србији, а у 2020. години остварило је око [...] евра прихода продајом 

раствора и емулзије стирен бутадиен каучука на тржишту Републике Србије.  

Опис трансакције и акт о концентрацији 
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Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Уговор о 

купопродаји имовине „Пословање компаније Trinseo везано за синтетичку гуму“ 

закључен дана 21. маја 2021. године између друштава Trinseo S.A., Trinseo Deutchland 

GmbH, са седиштем у Немачкој, Trinseo Europe GmbH, са седиштем у Швајцарској, 

Trinseo Belgium B.V.B.A., са седиштем у Белгији, и Trinseo Export GmbH, са седиштем у 

Швајцарској, у својству продаваца, и подносиоца пријаве и његових зависних друштава 

Blitz F21-410 GmbH, са седиштем у Немачкој, и Synthos Dwory 7, са седиштем у 

Пољској, у својству купаца циљног пословања. Наведеним уговором прецизирана је 

материјална и нематеријална имовина која чини циљно пословање. 

Након спровођења предметне концентрације циљно пословање ће бити у потпуном 

власништву и под појединачном контролом подносиоца пријаве, односно Black Forest 

групе. 

Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  

 

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 наведених података проистиче да су приходи 

учесника у концентрацији већи од прописаних износа остварених укупних годишњих 

прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве 

предметне концентрације Комисији. 

Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона.  

 

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/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 је предложио да се за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације релевантно тржиште производа дефинише као тржиште продаје стирен 

бутадиен гуме.  

 

Група друштава којој припада подносилац пријаве у Републици Србији нема 

регистрована зависна друштва нити производне погоне, а на тржишту Републике 

Србије, према наводима у пријави остварује приход продајом [...]. 
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Циљно пословање такође не обухвата друштва нити производна постројења у 

Републици Србији, а на тржишту Републике Србије је присутно у продаји на велико 

стирен-бутадиен гуме, укључујући и раствор и емулзију.  

 

Стирен бутадиен гума (енг. styrene butadiene rubber-SBR) представља синтетичку 

гуму/каучук изведену из два мономера-стирена и бутадиена. Мешавина ова два 

мономера полимеризује се као раствор (енг. solution-styrene butadiene rubber-SSBR) или 

као емулзија (енг. emulsion-styrene butadiene rubber-ESBR).  Стирен бутадиен гума се 

користи као замена за природну гуму, у поређењу са којом има бољу способност 

прераде, отпорност на топлоту и на абразију, али показује слабости у погледу 

издужења, издржљивости врућег метала, затезној чврстоћи и др., због чега је нарочито 

погодна за производњу гума за возила. Индустрија гума за возила је највећи потрошач 

стирен-бутадиен гуме, обухватајући око 80% њене производње. Поред индустрије гума 

за возила, стирен-бутадиен гума има примену и прозводњи преносних трака, црева, 

обуће и др. 

 

Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, а нарочито 

активности циљног пословања у Републици Србији, Комисија је за потребе оцене 

ефеката предметне концентрације, релевантно тржиште производа дефинисала као 

тржиште велепродаје стирен-бутадиен гуме, прихвативши на тај начин предлог 

подносиоца пријаве. 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште, у складу са својом надлежношћу, дефинисала као територију Републике 

Србије.  

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да су 

учесници у концентрацији присутни на дефинисаном релевантном тржишту производа 

у Републици Србији.  

 

Према проценама подносиоца пријаве, укупна величина тржишта велепродаје стире-

бутадиен гуме у Републици Србији у 2020. години износила је око [...] евра вредносно 

посматрано. Подносилац пријаве је по основу прихода од продаје релевантних 

производа у Републици Србији у износу од око [...] евра имао тржишни удео од /5-10/% 

на овом релевантном тржишту у 2020. години, при чему је циљно пословање, по основу 

прихода од око [...] евра у посматраној години, имало тржишни удео од око /5-10/% на 

овом релевантном тржишту. Заједнички тржишни удео учесника у концентрацији на 

релевантном тржишту је око /10-20/%.  

 

Као највеће конкуренте на релевантном тржишту, подносилац пријаве је навео следећа 

друштва: HIP Petrohemia, са тржишним уделом од /30-40/% (остварена продаја [...]евра), 

Michelin са тржишним уделом од /30-40/% (остварена продаја [...] евра) и SIBUR 

(Voronezh) са тржишним уделом од /0-5/% (остварена продаја [...] евра). Поред тога, 

подносилац пријаве је навео да се ускоро може очекивати улазак новог учесника на 

релевантно тржиште производа, имајући у виду да је у Републици Србији у току 

изградња нове фабрике гума јапанског произвођача Toyo и његов тренутни однос са 

друштвом JSR које са друштвом MOL поседује заједничко новоизграђено производно 

постројење у Мађарској.  
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Комисија је на основу достављених података извршила и анализу структуре 

релевантног тржишта, на бази вредности Херфиндал Хиршмановог индекса (у даљем 

тексту: HHI индекс). Према достављеним подацима, вредност HHI индекса износила је 

у 2020. години 2.693 поена. Спровођењем предметне концентрације, његова вредност 

би се повећала за 112 поена и износила би 2.805 поена.  

 

На основу наведеног, Комисија је закључила да је релевантно тржиште тренутно 

високо концентрисано (HHI индекс>2000) и да спровођење предметне концентрације 

неће проузроковати значајну промену његове структуре (промена/делта HHI 

индекса<150). Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће 

проузроковати негативне ефекте на дефинисаном релевантном тржишту производа у 

Србији.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

чл. 19. Закона. Из тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  

  

Одлука у ставу II диспозитива 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: 

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.  

 

 


