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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 6/0-02-816/2021-1, коју је дана 24. децембра 2021. године поднело 

привредно друштво Compagnie de Saint-Gobain S.A, са седиштем на адреси Tour Saint-

Gobain - 12 рlасе de l'Iris, 92400 Courbevoie, Француска, преко пуномоћника адвоката 

Тијане Којовић из BDK Advokati AOD из Београда, Булевар краља Александра бр. 28, дана 

18. марта 2022. 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 

S.A, са седиштем на адреси Tour Saint-Gobain - 12 рlасе de l'Iris, 92400 Courbevoie, 

Француска, регистарски број 542 039 532, над привредним друштвом GCP Applied 

Technologies Inc, са седиштем на адреси 2325 Lakeview Parkway, Alpharetta, Georgia, 

30009, Сједињене Америчке Државе, регистарски број 5732109, стицањем 100% удела. 

 

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

Gobain S.A., дана 14. марта 2022. године, уплатило износ од  XXX  (XXX) динара 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 S.A, са седиштем на адреси Tour Saint-

Gobain - 12 рlасе de l'Iris, 92400 Courbevoie, Француска, регистарски број 542 039 532 

(даље у тексту: Saint-Gobain или подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту 

конкуренције (даље у тексту: Комисија), 24. децембра 2021. године, преко пуномоћника, 

пријаву концентрације (у даљем тексту: пријава), која је заведена под бројем 6/0-02-

816/2021-1. Допунe пријаве достављенe су Комисији 21. јануара и 18. фебруара 2022. 

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 уб л и к а  Срб и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-181/2022-4            

       Веза: 6/0-02-816/2021 

Датум: 18. март 2022. године 
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године.  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 послује у оквиру истоимене групе привредних друштава у 72 земље, која 

пројектује, производи и дистрибуира материјале и решења, као што су грађевинско 

стакло, гипс, плафони, изолације, малтери и грађевинске хемикалије, цеви и производи за 

спољашњу употребу који се користе у разним секторима, укључујући грађевинарство, 

транспорт, инфраструктуру, здравство и у другим секторима индустријске примене. Saint-

Gobain послује у четири сектора: 1) иновативни материјали, 2) грађевински производи 

(укључујући и малтере), 3) дистрибуција грађевинског материјала и 4) стакло. Ово 

друштво је примарно листирано на Париској берзи. 

 

Saint-Gobain има повезано друштво у Србији, Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. 

Beograd (Novi Beograd), са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина 115д, Нови 

Београд, регистарски број 17379151, чија је претежна делатност трговина на велико 

дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом. Saint-Gobain građevinski 

proizvodi d.o.o. има у власништву две фабрике у Србији, у Апатину и Тополи, где 

производи завршне слојеве и фасадне термоизолационе системе, хидроизолациона 

решења, унутрашње и фасадне боје, равнајуће и саморавнајуће масе, лепкове за керамичке 

плочице и фуге. Наведени производи се продају под робном марком Weber. 

 

Saint-Gobain građevinski proizvodi d.o.o. Beograd продаје у Србији и грађевинске производе 

које производе други ентитети из Saint-Gobain Групе на подручјима ван Србије. То су 

производи под следећим брендовима: Rigips - системи гипсаних плоча који се користе за 

дизајн ентеријера: спуштени плафони, преградни зидови, зидне облоге, подови, 

противпожарна заштита, завршни радови и гипсани радови; Isover – изолациони 

материјали од минералних влакана, камена и стаклене вуне, који се примарно користе у 

грађевини и индустрији; Pam – 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 
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влакана), индустријске и композитне примене; Saint-Gobain Glass – фасадно грађевинско 

стакло. 

 

Saint-Gobain извози у Србију хемијске примесе, преко свог повезаног друштва Chryso, које 

је специјализовано за грађевинске хемикалије. Ово друштво продаје следеће производне 

линије: хемијске примесе, које се додају цементу и бетону у контролисаним количинама 

да би се модификовале и побољшале њихова својства и да би им пружили специфичне 

особине (који се такође називају цементни адитиви); везива за израду брзосушећих 

кошуљица; грађевински системи, укључујући хидроизолационе, подове, конструкцију, 

поправку и заштиту бетона, силиконе и решења за заптивање. Chryso претежно, према 

наводима из пријаве, у Србију извози цементне адитиве, а у току 2020. године је и 

занемарљиве вредности [...], како се наводи у пријави. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом GCP Applied Technologies Inc, са седиштем на адреси 2325 Lakeview Parkway, 

Alpharetta, Georgia, 30009, САД,  регистарски број 5732109 (даље у тексту: GCP или 

циљно друштво). GCP је светски добављач грађевинских материјала и технологија. GCP је 

листиран на Њујоршкој берзи и послује у преко 30 земаља.  

 

Циљно друштво послује у два сектора: 

1. Специјализоване грађевинске хемикалије (SCC), који производи хемијске примесе 

које се додају цементу и бетону у контролисаним количинама да би модификовале 

и побољшале њихова својства и дале посебне особине. Хемијске примесе 

обухватају додатке бетону и додатке цементу, који се такође називају цементни 

адитиви; 

2. Специјализовани грађевински материјали (SBM), који производе грађевинске 

омотаче за зграде, стамбене и специјалне грађевинске производе који штите 

конструкције од воде, преноса паре, продора ваздуха и оштећења од пожара.  

 

Циљно друштво нема повезаних друштава у Србији, али је на тржишту Републике 

остварило у 2020. години приход од продаје (извозом) хемијских примеса, конкретно 

додатака цементу, као и занемарљивом продајом [...], како се наводи у пријави. 

 

Пословање циљног друштва у сектору SBM се састоји у продаји следећих производа и 

услуга: грађевинских омотача – водоотпорне мембране за грађевинарство, пословне зграде 

и подруме и подове, композитне мембране, хладно нанете битуменске мембране, полиуреу 

и ПУ смоле; специјалне конструкције – противпожарне производе, баријере за подну 

влагу, техничке фуге и производе за инјекционо заптивање, противпожарне производе 

који се наносе спрејом, вулканизоване гуме и технике фугирања; радова на стамбеним 

зградама – кровне подлоге, баријере за заштиту од временских прилика и траке. Од 

производа из сектора SBM, циљно друштво у Србији продаје одређене хидроизолационе 

производе, и то само једном купцу. 
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Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне трансакције, подносилац пријаве доставио је Комисији 

копију Уговора о аквизицији и плану спајања који је потписан 5. децембра 2021. године 

(даље у тексту: Уговор о аквизицији), између Cyclades Parent, Inc., друштва основаног у 

Делаверу, САД, који је у директном и потпуном власништву подносиоца пријаве и које је 

формирано за потребе ове трансакције, Cyclades Merger Sub, Inc., друштва из Делавера, 

САД , које је у директном и потпуном власништву Cyclades Parent и које је формирано за 

потребе ове трансакције, циљног друштва, као и подносиоца пријаве који је крајњи 

власник друштава Cyclades Parent, Inc. и Cyclades Merger Sub, Inc. 

 

Уговор о аквизицији предвиђа стицање директне контроле над циљним друштвом од 

стране Cyclades Parent, Inc., као и индиректне контроле од стране подносиоца пријаве, 

тако што ће доћи до спајања Cyclades Merger Sub, Inc. са циљним друштвом, при ћему ће 

Cyclades Merger Sub, Inc. престати да постоји, док ће циљно друштво наставити да постоји 

и биће под директном контролом Cyclades Parent, Inc. и индиректном контролом 

подносиоца пријаве. Након спровођења спајања, подносилац пријаве ће стећи 100% удела 

у капиталу, а тиме и појединачну контролу над циљним друштвом. 

 

Испуњеност услова 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 

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. 

 

Комисија је приликом одређивања релевантног тржишта производа у конкретном случају 

првенствено имала у виду наводе подносиоца пријаве да циљно друштво нема производњу 

у Србији, а да подносилац пријаве у Републици Србији производи друге производе. 

Учесници у концентрацији нису ни у каквом вертикалном односу, док обе стране, у 

одређеном обиму увозе у Србију групу производа у погледу чије продаје долази до 



5 

 

одређених хоризонталних преклапања. Подносилац пријаве сходно томе предлаже да се за 

релевантно тржиште производа одреде оне области у којима долази до хоризонталног 

преклапања учесника у концентрацији у Србији, односно 1) тржиште продаје хемијских 

примеса и 2) тржиште продаје хидроизолационих производа. 

 

Као што је већ наведено, подносилац пријаве и циљно друштво у Републику Србију извозе 

хемијске примесе. Ниједна не производи хемијске примесе у Србији, а циљно друштво 

нема никакву производњу у Србији, за разлику од подносиоца који у Србији производи 

друге производе. У пријави се указује на релевантну праксу Европске комисије која је у 

случајевима одлука у вези са учесницима на тржишту хемијских примеса оцењивала да су 

хемијске и минералне примесе различита тржишта производа због различитих 

карактеристика ових производа, разлика у цени, слабијег учинка минералних примеса и 

разлике у технологијама и квалитету. Такође,  Европска комисија у својој пракси, а како се 

наводи у пријави, није нашла за целисходно да се, приликом утврђивања релевантног 

тржишта производа, врши даља подсегментација хемијских примеса (у зависности од тога 

да ли се користе за цемент, бетон или малтере) према употреби или подкатегорији.  

 

Друго тржиште на коме су оба учесника у концентрацији активна у Србији је тржиште 

продаје хидроизолационих производа. [...]. Ипак, зарад потпуности, подносилац пријаве 

предложио је да друго релевантно тржиште производа за потребе ове концентрације буде 

дефинисано као тржиште продаје хидроизолационих производа. 

 

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

и циљног друштва, Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и за потребе 

оцене предметне концентрације, као релевантна тржишта производа утврдила: 1) тржиште 

велепродаје хемијских примеса и 2) тржиште велепродаје хидроизолационих производа. 

Комисија није даље сегментирала наведена релевантна тржиште, јер другачија оцена није 

од утицаја на оцену дозвољености концентрације, па је тако све хемијске примесе 

посматрала као једно тржиште, укључујући додатке бетону и декоративном бетону и 

цементне адитиве. 

 

Када је у питању релевантно географско тржиште, подносилац пријаве сматра да његова 

дефиниција може бити отворена у погледу тржишта за продају хемијских примеса и 

тржишта за продају хидроизолационих материјала, с обзиром на то да предметна 

трансакција неће значајно утицати на конкуренцију у Републици Србији. Међутим, у 

циљу прецизнијег утицаја ове трансакције у Србији, подносилац доставља тржишне 

податке у односу на тржиште Републике Србије. 

 

Комисија није прихватила предлог подносиоца пријаве да дефиниција географског 

тржишта остане отворена, већ је, као релевантно географско тржиште, дефинисала 

територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а према наводима у пријави, Комисија 

је констатовала да су учесници у концентрацији били активни на утврђеним релевантним 

тржиштима у 2020. години.  

 

Укупна вредност релевантног тржишта продаје хемијских примеса у Србији у 2020. 

години била је око [...] евра, односно око [...] тона. Подносилац пријаве је извезао, преко 

зависног друштва Chryso, у Србију хемијске примесе у вредности од око [...] евра, односно 

хемијске примесе у обиму од [...] килограма, што представља око /0-5/% тржишног удела 

на овом релевантном тржишту. Циљно друштво је на тржиште Србије извезло око [...] 

килограма хемијских примеса, вредних око [...] евра, што, према проценама подносиоца 

пријаве, чини око /0-5/%  тржишног удела. Према подацима из пријаве, преклапања 

учесника у концентрацији било би релативно занемарљиво, ако се у обзир узме чињеница 

да ће, по окончању предметне концентрације, њихов заједнички удео на овом тржишту 

бити око /5-10/%.  Ни подносилац пријаве, као ни циљно друштво и са њима повезана 

друштва немају производњу хемијских примеса у Србији.  

 

На овом релевантном тржишту, према подацима подносиоца пријаве, највећи тржишни 

удео имају конкуренти Sika (око /50-60/%  удела), MBCC (око /10-20/% удела) и Mapei 

(око /10-20/% удела), али је тржиште отворено и за увоз других произвођача, као што је 

нпр. Fosroc. Подносилац наглашава и да конкуренти који у Србији производе хемијске 

примесе имају могућност да значајно повећају обим производње у кратком року, без 

икаквих улагања или других капиталних трошкова и тиме задовоље тржиште Србије. 

 

Према наводима из пријаве, тржиште продаје хидроизолационог материјала у Србији 

вреди око [...] евра. Подносилац наводи да, с обзиром на занемарљиво присуство учесника 

у концентрацији на овом тржишту, подносилац пријаве нема довољно знања о тржишту. 

На овом релевантном тржишту, подносилац пријаве је, како се наводи, у Србију извезао 

хидроизолационих материјала у току 2020. године у вредности од око [...] евра, што, према 

наводима подносиоца, одговара тржишном уделу од око /0-5/%. Циљно друштво је, у 

истом периоду, извезло хидроизолационог материјала у вредности од [...] евра, што 

одговара тржишном уделу од око /0-5/%. У контексту наведеног, подносилац констатује 

да предметна трансакција не изазива било каву забринутост када је у питању ово 

релевантно тржиште. 

 

Као највеће конкуренте на тржишту продаје хидроизолационих материјала, подносилац 

пријаве наводи привредна друштва Sika (/20-30/% тржишног удела), Kanjiža, Izolirka, 

SvNikola (/30-40/% тржишног удела) и  Mapei (/5-10/% тржишног удела).  

 

У складу са претходно наведеним, Комисија је утврдила 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.  
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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. 

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. 

 

 

 

 


