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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 6/0-02-543/2021-1, коју је дана 5. јула 2021. године поднело привредно 

друштво Compagnie de Saint-Gobain, a societe anonyme, са седиштем на адреси Tour Saint-

Gobain, 12 piace de 1'Iris, 92400 Courbevoie, Француска, преко пуномоћника адвоката 

Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и Партнери аод, 

Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 13. 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 Compagnie de Saint-

Gobain, a societe anonyme, са седиштем на адреси Tour Saint-Gobain, 12 piace de l'Iris, 92400 

Courbevoie, Француска, матични број 542039532, над привредним друштвима Starcin 

Topco S.a.r.l, са седиштем на адреси 4, rue Albert Borschette, L-1246, Луксембург, матични 

број B214217, Starcin Invest S.C.A, са седиштем на адреси 4, rue Albert Borschette, L-1246, 

Луксембург, матични број В214938, и Starcin GP Invest S.a r.l., са седиштем на адреси 4, 

rue Albert Borschette, L-1246, Луксембург, матични број В214926, куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Compagnie de Saint-Gobain уплатило 

износ од XXX (XXX) евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, 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 Compagnie de Saint-Gobain, a societe anonyme, са седиштем на адреси 

Tour Saint-Gobain, 12 piace de l'Iris, 92400 Courbevoie, Француска, матични број 542039532 

 
Р е п уб л и к а  Срб и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-543/2021-4 

Датум: 13.07. 2021. године 
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(даље у тексту: Saint-Gobain или подносилац пријаве) поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија), 5. јула 2021. године, преко пуномоћника, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-543/2021-1 (у даљем тексту: пријава). 

Подносилац пријаве је предложио да Комисија одобри концентрацију учесника на 

тржишту у скраћеном поступку.  

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, 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 3. Уредбе о садржини 

и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Доказ о 

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

Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета. 

 

На основу члана 45. Закона, 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 

 

Saint-Gobain је матично друштво Saint-Gobain групе друштава (даље у тексту: Saint-Gobain 

група). Saint-Gobain група је међународна индустријска група која послује у 70 земаља. 

Бави се дизајном, производњом и дистрибуцијом материјала и решења, као што су 

грађевинско стакло, гипс, плафони, изолација, малтер и грађевинске хемикалије, цеви и 

производи за екстеријер који се користе у широком спектру сектора укључујући 

грађевину, превоз, инфраструктуру и индустријски сектор. 

 

Saint-Gobain група развија пословне линије за:  

 

(i) купце на регионалним тржиштима, за које осмишљава, развија и дистрибуира 

иновативна решења којима се унапређује квалитет и удобност животног простора, 

смањује утицај објеката на животну средину и олакшава пословање купаца групе који се 

баве професијама из области архитектуре, заната и монтаже. Група нуди јединствен 

асортиман решења за све области грађевинске индустрије (грађевинско стакло, гипс, 

плафони, изолација, малтер и грађевинске хемикалије, цеви и производи за екстеријер). 

Географска организација групе омогућава јој да нуди решења прилагођена конкретним 

потребама локалних тржишта на којима послује, било по питању начина или стилова 

градње, система зграде или посебних карактеристика климе, за реновацију постојећих 

објеката или изградњу нових. 

 

(ii) купце на светском тржишту, на којем нуди решења са додатом вредношћу за различите 

примене у области мобилности, здравства, грађевинарства и индустрије. Saint-Gobain 

група ce ослања на опсежна стручна знања из области науке о материјалима, припреме 

према формулама, дизајна стакла за примену у аутомобилској индустрији, керамике, 

абразива, полимера високих перформанси и стаклопластике. Група има велико искуство у 

области већег броја најсавременијих примена одређених карактеристика материјала које 
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производи (отпорност на високе температуре, абразија, хемијска стабилност, површинска 

својства итд.). 

Акције друштва Saint-Gobain cy примарно листиране на Euronext Paris берзи и широко су 

дисперзоване. Акцијама друштва Saint-Gobain ce тpгyje и на Лондонској и Циришкој берзи 

(од 1987. године) и на Амстердамској и Бриселској берзи (од 1988. године). 

Институционални акционари из САД и Азије су власници 30,8% акција у друштву Saint-

Gobain, институционални акционари из европских држава су власници 29,5% акција, а 

институционални акционари из Француске поседују 22,69% акција. Запослени поседују 

9% акција, док приватни акционари имају 7,2% у овом друштву. 

 

Saint-Gobain групa има једно друштво основано у Србији, друштво Saint-Gobain 

грађевински производи д.о.о, са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 115 д, 

Београд, матични број 17379151, чија је претежна делатност под - трговина на велико 

дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом. 

 

Saint-Gobain групa продаје своје производе у Србији под осам робних марки: 

- Rigips: системи гипсаних плоча који се користе за дизајн ентеријера: спуштени плафони, 

преградни зидови, зидне облоге, подови, противпожарна заштита, завршни радови и 

гипсани радове;  

- Weber: завршни слојеви и фасадни термоизолациони системи, водоотпорна решења, боје 

за ентеријер и фасаду, једињења за изравнавање и једињења за самоизравнавање, лепкови 

за керамичке плочице и фуге;  

- Isover: изолациони материјали од минералних влакана, камена и стаклене вуне, који се 

примарно користе у грађевини и индустрији;  

- Раm: дуктилне гвоздене цеви, спојнице, вентили и опрема за системе водоснабдевања и 

канализације;  

- Ecophon: акустични производи и системи, који доприносе стварању доброг радног 

окружења повећавајући удобност и учинак људи;  

- Vetrotech: спектар безбедносног стакла за секторе противпожарне заштите и 

безбедности;  

- Adfors: армирани материјали за изградњу (мрежа за фасаду или тапете од стаклених 

влакана), индустријске и композитне примене;  

- Saint-Gobain Glass: провидне боце, нискоквалитетно, ваљано и ламинирано стакло, 

стакло за заштиту од сунца и мултифункционална стакла. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу над привредним 

друштвима Starcin Topco S.a.r.l., са седиштем на адреси 4, rue Albert Borschette, L-1246, 

Луксембург, матични број B214217, Starcin Invest S.C.A, са седиштем на адреси 4, rue 

Albert Borschette, L-1246, Луксембург, матични број В214938, и Starcin GP Invest S.a r.l., са 

седиштем на адреси 4, rue Albert Borschette, L-1246, Луксембург, матични број В214926, 

укључујући њихова зависна друштва, која послују као Chryso гpупа (даље у тексту: циљна 

друштва или циљна група). Циљна друштва су организована као група која послује у 

оквиру Cinven групе, под појединачном контролом друштва Starcin TopCo. Седиште 

циљне групе се налази у седишту друштва Chryso SAS, са седиштем на адреси 19, place de 

la Résistance, Issy les Moulineaux, Француска, број регистрације 964 200 497 (даље у 

тексту: Chryso). 
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Чланови друштва Starcin TopCo су Starcin Luxembourg Ѕ.r.l. (Starcin Luxembourg), Starcin 

Invest, Thierry Bernard, Olivier Legrain и Cyrille Ragoucy. Акције у Starcin Invest су у 

власништву 49 акционара, правних и физичких лица. Starcin GP Invest је у искључивом 

власништву Starcin Luxembourg. Списак чланова друштва сваког од следећих друштава 

Starcin Topco, Starcin Invest и Starcin GP Invest, уз одговарајућiи број удела је дат у 

списима предмета. Циљна група нема зависних друштава, огранака нити представништва 

у Србији. 

 

Chryso је специјализовано хемијско друштво које се бави дизајном, производњом, 

прометом и дистрибуцијом хемијских решења која се користе у грађевинском сектору. 

Друштва Chryso гpупе нуде иновативна решења за готов бетон у фабрици или на 

градилишту и широк спектар решења која покривају све захтеве влажног и сувог ливења. 

Претежна делатност овог друштва је производња хемијских примеса бетону. Хемијски 

додаци бетону које производи Chryso обухватају пластификаторе, суперпластификаторе, 

додатке за модификацију вискозитета, убрзиваче, стабилизаторе или успориваче везивања. 

Chryso, у незнатној мери, има у понуди и опсег хемијских производа који су споредни у 

односу на примесе за бетон, као што су производи за бојење (нпр. пигменти). Chryso ce 

бави и производњом и додатака цементу, укључујући додатке за млевење (Chryso ADM, 

Chryso Grinding Aids), активаторе (Chryso АМА Sax), аеранте (Chryso AEM), редукторе 

хрома VI. Купци друштва Chryso су углавном водећа друштва за производњу готовог 

бетона и велики произвођачи цемента. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији су достављени Писмо о продајној 

опцији које се односи на стицање 100% акција у циљним друштвима, потписано 20. маја 

2021. године, као и Уговор о продаји хартија од вредности, закључен 29. јуна 2021. 

године. [...] 

 

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. Комисија је утврдила 

да је пријава концентрације поднета благовремено 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 
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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 се релевантно тржиште, за потребе ове пријаве, може 

дефинисати у складу са пословним активностима Chryso-a у Србији. Напомиње и да 

трансакција неће довести до било каквих преклапања у Србији.  

 

Подносилац пријаве сматра и да за потребе овог предмета, прецизна подела тржишта 

производа може остати отворена, будући да трансакција не доводи до проблема у области 

конкуренције ни по једној могућој дефиницији тржишта. 

 

Према достављеним подацима, Chryso je остварио приходе у Србији продајом додатака 

цементу примеса бетону, због чега подносилац  сматра да се релевантно тржиште 

производа може дефинисати као:  

1) тржиште за производњу и продају додатака цементу и  

2) тржиште за производњу и продају хемијске примесе готовом бетону. 

 

Saint-Gobain не послује на тржишту производње и продаје додатака цементу, нити на 

низводном тржишту цемента, као ни на тржишту за примесе бетону, нити на низводним 

тржиштима за готов бетон у Србији.  

 

У складу са претходном праксом, а полазећи од стварних активности подносиоца и 

циљних друштва, Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве, и релевантна 

тржишта производа дефинисала као тржиште производњу и продаје додатака цементу и 

тржиште производње и продаје хемијских примеса готовом бетону. 

 

Додаци цементу су производи који се додају током поступка производње цемента како би 

се унапредила његова производња и/или својства, и то смањили енергетски трошкови и 

унапредио учинак током коришћења. Њихов удео је начелно далеко испод 1% масе 

цемента.  

 

Европска комисија (ЕК), како се подсећа у пријави, је у својој претходној пракси 

одлучивања оцењивала да ли поједини додаци цементу и цементни производи чине 

засебна тржишта производа. Међутим, коначно је остало отворено питање да ли поједини 

додаци цементу припадају истим или засебним тржиштима производа.  

 

Хемијске примесе готовом бетону (RMX) унапређују својства бетона и оспособљавају га 

за специфичне примене, имајући у виду да се бетон прави од агрегата (од грубих и финих 

агрегата), цемента, воде, уз вертикално, евентуално додавање бетонских примеса. Ове 

примесе бити базиране или на хемикалијама или на минералима. Chryso се бави 

производњом и комерцијализацијом хемијских примеса, што је његова основна делатност, 

и у врло ограниченој мери минералним примесама (али не у Србији). Хемијске примесе се 

користе у течном облику и директно се убризгавају у мешану формулу за бетон. Хемијске 

примесе бетону су посебно формулисани производи који се додају у малим количинама 

бетону, и у знатно мањем обиму малтеру или инјекционој маси. Оне смањују трошкове 
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изградње (смањивањем удела цемента у мешавини), модификују својства стврднутог 

бетона, обезбеђују квалитет бетона током мешања/транспорта/постављања/стврдњавања, и 

помажу да се премосте одређене ситуације код бетонских радова.  

 

У својој пракси одлучивања, како се наводи у пријави, ЕК је сматрала да хемијске примесе 

и минералне примесе чине засебна тржишта производа. ЕК је тежила да искључи потребу 

за даљим разграничавањем између различитих употреба примеса (као што су додаци 

бетону и додаци малтеру) због одређене заменљивости на страни понуде између 

различитих хемијских додатака за те употребе. 

 

Комисија није прихватила предлог подносиоца пријаве да дефинисање релевантног 

географског тржишта може остати отворено, имајући у виду активности учесника у 

концентрацији, већ је оба релевантна тржишта производа дефинисала на националном 

нивоу, као тржиште Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3, у вези члана 2. 

Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Према наводима у пријави, трансакција неће довести до преклапања нити на тржишту 

производње и продаје додатака цементу нити на тржишту производње и продаје хемијске 

примесе готовом бетону (RMX) у Србији. Наиме, иако Chryso остварује продају на овим 

тржиштима у Србији, Saint Gobain уопште не послује на наведеним тржиштима.  

 

У пријави се процењује да тржишни удео циљне групе на релевантном тржишту додатака 

цементу који потиче из продаје у Србији није већи од од око /20-30/%,  а да је тржишни 

удео ове групе на другом релевантном тржишту мањи од /10-20/%. 

 

У складу са претходно наведеним, може се закључити да спровођењем предметне 

концентрације неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално 

посматрано, те да не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену 

дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I 

диспозитива овог решења.  

 

Одлука у ставу II диспозитива решења 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 бр. 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. 
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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. 

 

 
Датум пријема електронске верзије: Датум пријема штампане верзије: 

Потврђујем истоветност овог текста са електронском  верзијом  

која ми је достављена за објављивање 

Виши саветник   

Датум:  

 

 

 

 

 


