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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“, бр. 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 6/0-02-743/2021-1, привредног друштва 

Evonik International Holding BV, са седиштем на адреси Hettenheuvelweg 37, 

Aмстeрдaм, Холандија, поднетој 3. новембра 2021. године, преко пуномоћника Бојанe 

Mиљановић, адвоката у сарадњи са адвокатском канцеларијом Karanović & Partners 

o.a.d., Ресавска 23, Београд, дана 30. новембра 2021. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Evonik 

International Holding BV, са седиштем на адреси Hettenheuvelweg 37, Aмстeрдaм, 

Холандија, регистарски број 34391436, над привредним друштвом LiteCon GmbH, са 

седиштем на адреси Industriepark 7, 8682 Mürzzuschlag-Hönigsberg, Аустрија, 

регистарски број FN 395469 y, куповином удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 29. новембра 2021. године, 

уплатио XXX евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља 

прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку.  

 

Образложење 

 

Привредно друштво Evonik International Holding BV, са седиштем на адреси 

Hettenheuvelweg 37, Aмстeрдaм, Холандија, регистарски број 34391436 (у даљем 

тексту: Evonik или подносилац Пријаве), поднело је 3. новембра 2021. године Комисији 

за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број 6/0-

02-743/2021-1 (у даљем тексту: Пријава), која настаје стицањем појединачне контроле 

од стране подносиоца Пријаве над привредним друштвом LiteCon GmbH, са седиштем 

на адреси Industriepark 7, 8682 Mürzzuschlag-Hönigsberg, Аустрија, регистарски број FN 

395469 y (у даљем тексту: LiteCon или Циљно друштво), куповином удела. Пријава је 

поднета преко пуномоћника Бојанe Mиљановић, адвоката у сарадњи са адвокатском 

канцеларијом Karanović & Partners o.a.d., Ресавска 23, Београд. Допуна Пријаве је 

извршена поднеском број 6/0-02-743/2021-2 од 4. новембра 2021. године. 

Увидом у предметну документацију, Комисија је утврдила да је Пријава 

потпуна и поднета Комисији у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) у скраћеном облику, у складу са 
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чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), и да су испуњени услови за поступање 

и одлучивање Комисије по Пријави у скраћеном поступку. 

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве уплатио прописани 

износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је 

констатовано у ставу II диспозитива. Доказ о уплати се налази у списима предмета. 

У предметном поступку подносилац Пријаве је на основу члана 45. Закона 

поставио и Захтев за заштиту података од 12. новембра 2021. године, а тиче се заштите 

података који представљају садржину Пријаве и докумената која су предата као 

прилози уз Пријаву у папирној и електронској верзији. По наведеном захтеву је 

одлучено посебним закључком. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Према наводима у Пријави, Evonik је холдинг друштво и део истоимене групе 

друштава (у даљем тексту: Evonik Група). Evonik Група се налази под крајњом 

контролом привредног друштва RAG-Stiftung, са седиштем на адреси Im Welterbe 10, 

45141 Esen, Немачка, регистарски број HRA 9004 (у даљем тексту: RAGS). RAGS је  

фондација основана у 2007. години и одговорна је за финансирање трајних заосталих 

обавеза немачке индустрије каменог угља. У Руру и Сару, немачким регионима 

познатим по рудницима каменог угља, RAGS-ова финансирања укључују, нарочито, 

управљање водама у јамама рудника. RAGS је једини власник друштва RAG AG, које 

се бавило производњом и увозом каменог угља у Немачкој. 

RAGS је у 2020. години остварио пословне приходе у Републици Србији, [...]. 

Evonik је активан у производњи и продаји специјалистичких хемикалија. 

Његове пословне активности су организоване у следеће пословне сегменте: 

I. Прехрана и нега (енгл. Nutrition and Care) обухвата пословне линије: исхрана за 

животиње (Animal Nutrition), здравље (Health Care), нега за бебе (Baby Care), 

лична нега (Personal Care), кућна нега (Household Care), комфор и изолација 

(Comfort & Insulation), интерфејс и перформансе (Interface & Performance); 

II. Ефикасност ресурса (енгл. Resource Efficiency) обухвата пословне линије: 

активни кисеоник (Active Oxygens), катализатори (Catalysts), адитиви за премазе 

(Coating Additives), премази и лепљиве смоле (Coating & Adhesive Resins), 

умреживачи (Crosslinkers), полимери високих перформанси (High Performance 

Polymers), адитиви за уље (Oil Additives), силан и силицијум диоксид (Silanes 

and Silica); 

III. Специјализовани материјали (енгл. Performance Materials) обухвата: 

производњу и продају полимера и полупроизвода, претежно за пољопривредну 

индустрију, индустрије пластике и гума. 

 

Evonik у Републици Србији нема регистрована зависна друштва, али је остварио 

приходе [...]. 

LiteCon представља друштво заједничког улагања, које је потпуно оперативно и 

послује на дугорочној основи, а налази се под заједничком контролом и власништвом 

друштва SECAR Technologie GmbH (са седиштем на адреси Industriepark, 8682 

Hönigsberg, Аустрија, регистарски број FN 174528i – у даљем тексту: SECAR) и Evonik 

Групе. LiteCon се бави производњом и продајом лаких композитних делова за 

аутомобилску индустрију. 

LiteCon нема зависна друштва. Ово друштво у Републици Србији у 2020. години 

није остварило никакав пословни приход. 
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Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Пре спровођења трансакције, власници Циљног друштва: SECAR са 51% удела 

и подносилац Пријаве са 49%, који су и вршиоци заједничке контроле над Циљним 

друштвом.  

Дана 2. новембра 2021. године SECAR и подносилац Пријаве су, у вези са 

трансакцијом, закључили Уговор о купопродаји удела (у даљем тексту: Уговор), који је 

достављен Комисији као правни основ концентрације. Под правилима и условима 

прописаним Уговором, SECAR се сагласио да прода, а подносилац Пријаве да купи 

уделе који представљају 25,9% издатог оснивачког капитала Циљног друштва.  

Након спровођења предметне концентрације, Evonik (и RAGS) ће имати 74,9% 

удела и стећи ће појединачну контролу над Циљним друштвом, док ће SECAR са 

преосталих 25,1% бити неконтролни, мањински члан LiteCon-а. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

Предметна концентрација се тиче стицања контроле једног учесника на тржишту 

над другим учесником на тржишту, у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Из 

података достављених Комисији о укупним годишњим приходима учесника у 

концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном приходу једног од 

њих оствареном на тржишту Републике Србије у 2020. години, проистиче да су ови 

приходи виши од износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. 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 одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 

89/2009), и јесте тржиште које обухвата релевантно тржиште производа на 

релевантном географском тржишту. 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 изразио став да дефиниција релевантног тржишта 

производа може остати отворена, имајући у виду да не постоје хоризонтална 

преклапања ни вертикалне везе између учесника у концентрацији на било ком 

тржишту у Републици Србији, из разлога да Циљно друштво није уопште било 

присутно у Републици Србији у 2020. години. Ипак, у сврху пружања комплетних 

информација Комисији, подносилац Пријаве је дао и алтернативни предлог за 

релевантно тржиште производа, имајући у виду претежне пословне активности 

Циљног друштва на светском тржишту. У складу са наведеним, Комисији је 

предложено следеће релевантно тржиште производа: тржиште производње и продаје 

лаких композитних делова за аутомобилску и авио индустрију. 

 LiteCon-ово пословање се односи на производњу великих размера и продају 

лаких композитних делова (компоненти), у распону од малих до великих и 

комплексних делова, при чему се, обично, користи сендвич конструкција, посебно за 

аутомобилску индустрију. Иако имају слична својства у поређењу са металом у 
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погледу отпорности на притисак или крутост, лагани композитни делови, углавном, 

нису компатибилни, јер им је цена превисока. Ипак, замена је започела у тзв. 

применама високог квалитета, где с једне стране виша цена није пресудан фактор, а с 

друге стране компензована је предношћу композитног дела – његовом знатно мањом 

тежином. 

 Комисија је прихватила наведени предлог подносиоца Пријаве, имајући у виду 

приказане пословне активности, тако да је релевантно тржиште производа дефинисала 

као тржиште производње и велепродаје лаких композитних делова за аутомобилску и 

авио индустрију. Комисија сматра да, имајући у виду ефекте предметне концентрације, 

нема потребе за детаљнијом сегментацијом релевантног тржишта производа. 

 У вези са дефиницијом релевантног географског тржишта, предлог подносиоца 

Пријаве је релевантно географско тржиште шире од националног, односно најмање 

глобално или макар простор ЕЕЗ. Разлози за наведено су да ће производи Циљног 

друштва бити доступни држављанима свих земаља. Авио идустрија је међународно 

активна, док су потенцијални купци у аутомобилској индустрији европски премијум 

произвођачи аутомобила, као што су Daimler, BMW, VW, Audi и Lamborghini. 

Алтернативни предлог подносиоца Пријаве је да дефиниција релевантног географског 

тржишта може остати отворена, с обзиром да спровођење предметне концентрације 

неће изазвати никакве негативне ефекте по конкуренцију у Републици Србији. 

Комисија није прихватила наведене предлоге подносиоца Пријаве и дефинисала 

је релевантно географско тржиште као територију Републике Србије, према својој 

надлежности. 

 

Оцена ефеката концентрације 
 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је на основу података које јој je доставиo подносилац пријаве, оценила да 

спровођење предметне концентрације неће нарушити конкуренцију на релевантном 

тржишту, имајући у виду да учесници у концентрацији нису присутни на овом 

тржишту. Додатно, према сазнањима учесника у концентрацији, релевантно тржиште 

производа се још увек развија и у Републици Србији још увек није формирано. 

Из изложеног произилази да спровођење предметне концентрације неће имати 

негативне ефекте на конкуренцију и неће на било који начин мењати структуру 

релевантног тржишта.  

 Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у првом 

ставу диспозитива решења. 

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. став 

5. Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије, 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.  
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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 и 106/2015 и 95/2018). 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Небојша Перић, c.p. 

 

 


