
 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                          

 

 

 

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 6/0-02-369/2022-1, коју је 24. марта 2022. године, поднело 

привредно друштво Lafarge BFC d.o.o. Beočin, са седиштем на адреси Трг Беочинске 

фабрике цемента 1, Беочин, Република Србија, преко пуномоћника адвоката Милоша 

Велимировића из Адвокатског ортачког друштва SOG, Кондина 13, Београд, дана 18. 

априла 2022. 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 друштва Lafarge BFC 

d.o.o. Beočin, са седиштем на адреси Трг Беочинске фабрике цемента 1, Беочин, 

Република Србија, матични број 08028222, над привредним друштвом Beomax Beton 

d.o.o. Beograd - Zemun, са регистрованим седиштем на адреси Батајнички друм ББ, IV 

део, Београд – Земун, Република Србија, матични број 21766917, куповином 100% 

удела.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Lafarge BFC d.o.o. 

дана 25. марта 2022. године, уплатио износ од XXX на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

                                                            О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво Lafarge BFC d.o.o. Beočin, са седиштем на адреси Трг Беочинске 

фабрике цемента 1, Беочин, Република Србија, матични број 08028222 (у даљем тексту: 

подносилац пријаве или Lafarge), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија), дана 24. марта 2022. године, преко пуномоћника адвоката 

Милоша Велимировића из Адвокатског ортачког друштва SOG, Кондина 13, Београд, 

пријаву концентрације број 6/0-02-369/2022-1. Допуна пријаве је поднета 25. марта 

2022. године. 

 

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 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-369/2022-7  

   Датум: 18. април 2022. године 

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. 
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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. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

Подносилац пријаве је друштво основано 1952. године, чија је претежна регистрована 

делатност производња цемента. Једини члан подносиоца је друштво Lafarge BFC 

Investments France, са седиштем на адреси P14-16 Boulevard Garibaldi, 92130 Issey-Les-

Moulineaux, Париз, Француска, регистарски број 450 158 803 R.C.S. Paris.  

 

Подносилац пријаве је део Holcim групе, која је настала у јулу 2015. године спајањем 

две светске компаније у области грађевинских материјала – Lafarge и Holcim. Holcim 

група обавља делатност производње и продаје цемента, бетона и асфалта, као и 

производње, обраде и продаје агрегата, саветовања, истраживања, трговине, уз 

пружање инжењерских и сродних услуга.  

 

Lafarge се бави производњом и продајом цемента и бетона. У погледу производње 

цемента, Lafarge обавља делатност у једној фабрици цемента у Беочину, док такође 

поседује и два каменолома у близини фабрике цемента, каменолом „Мутаљ“, који се 

налази на Фрушкој гори и каменолом „Филијала“, који се налази у Беочину. Када је у 

питању производња бетона, друштво Lafarge производи како стандардне бетоне тако и 

бетоне специјализоване за одређене намене. Подносилац производи бетон у фабрикама 

бетона у Бешкој и Београду, на локацијама Сава, Макиш, Ада Хуја и Лештане. Услугу 

производње бетона Lafarge пружа заједно са комплетним услугама логистике, контроле 

квалитета, упумпавања и транспорта бетона. Поред тога, фабрике бетона подносиоца 

пријаве пружају услугу хлађења свежег бетона у летњим условима, као и грејање 

бетона у зимским месецима.  

 

Поред друштва Lafarge, група друштава којој припада подносилац пријаве нема других 

друштава у Републици Србији.  

 

Предметном трансакцијом је обухваћено привредно друштво Beomax Beton d.o.o. 

Beograd - Zemun, са седиштем на адреси Батајнички друм ББ, IV део, Београд – Земун, 

Република Србија, матични број 21766917 (у даљем тексту: Beomax или Циљно 

друштво). Циљно друштво је основано 4. марта 2022. године, као друштво чија је 

регистрована делатност производња свежег бетона. Оснивач и једини члан Циљног 

друштва је привредно друштво Pro-Max beton d.o.o. Beograd –Zemun, са седиштем на 

адреси Батајнички друм ББ, IV део, Београд – Земун, Република Србија, матични број 

21342670. 

 

Како се наводи у пријави, будући да је Циљно друштво основано пре непуних месец 

дана, оно још увек није стигло да обавља своју делатност. Ово друштво је основано у 

циљу преноса имовине друштва Pro-Max beton d.o.o. на циљно друштво, како би циљно 



3 

друштвo билo у мoгућнoсти дa нaкoн прeнoсa имoвинe сaмoстaлнo кoристи имoвину у 

циљу oбaвљaњa дeлaтнoсти. У питању је опрема (покретне ствари) која се прeвaсхoднo 

кoристи у дeлу прoизвoднo-прoдajнoг прoцeсa, oднoснo у прoизвoдњи и прoдajи 

гoтoвoг бeтoнa, a кojи укључуje испoручивaњe бeтoнa крajњим купцимa 

спeциjaлизoвaним кaмиoнимa мeшaлицaмa. Подносилац пријаве истиче да ће Циљно 

друштво обављати делатност на тржишту производње и продаје готовог бетона, с тим 

што ће његова стварна делатност одступати од регуларног пословног модела, будући 

да разлог његовог оснивања, као и стицања удела у Циљном друштву од стране 

подносиоца пријаве није организација целокупног производно-продајног система под 

контролом Циљног друштва, већ ће подносилац кроз стицање удела у Циљном 

друштву обновити опрему која се користи у производњи и продаји готовог бетона.  

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

Предложена трансакција се односи на стицање појединачне контроле над друштвом 

Beomax од стране подносиоца пријаве.  

 

[…] Из наведених разлога подносилац је приступио трансакцији и стицању 100% удела 

у Циљном друштву, ради стицања опреме коју ће након материјалних улагања 

користити за превоз и пумпање произведеног готовог бетона који испоручује својим 

купцима, а која услуга представља саставни део производње и продаје готовог бетона. 

Стога, ни продавац ни подносилац пријаве неће пренети на Циљно друштво део свог 

пословања, већ ће подносилац кроз стицање удела у Циљном друштву обновити 

опрему која се користи у производњи и продају готовог бетона.  

 

Након спровођења трансакције, подносилац ће бити власник 100% удела у Циљном 

друштву. Правни основ предложене трансакције је Уговор о купопродаји удела од 11. 

марта 2022. године, закључен између друштва Pro-Max beton као продавца и друштва 

Lafarge као купца.  

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

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

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

тржишту Републике Србије, Комисија је закључила да су учесници у концентрацији 

имали обавезу да пријаве 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 у складу са чланом 63. став 1. Закона. 

4. Релевантно тржиште 

 

Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 

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

89/2009).  

 

Подносилац пријаве сматра да за потребе предложене трансакције није неопходно 

сегментирати релевантно тржиште, јер без обзира на усвојену дефиницију тржишта, 

трансакција неће имати значајних ефеката на конкуренцију у Републици Србији. Како 

је наведено у пријави, иако из регистроване делатности Циљног друштва и делатности 

коју обавља подносилац пријаве произилази да оба учесника у концентрацији послују 
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на истом тржишту производа, те стога формално долази до хоризонталног преклапања, 

Циљно друштво не обавља нити ће самостално обављати делатност производње и 

продаје бетона. Имовина Циљног друштва ће се употребљавати у циљу побољшања 

услуга које подносилац пружа у свом пословању, због чега предметна концентрација 

неће довести до промена на релевантном тржишту. Ипак ради достављања потпуних 

информација, подносилац пријаве наводи да се релевантно тржиште производа у 

предметној трансакцији може дефинисати као тржиште производње и продаје готовог 

бетона.  

 

Тржиште производње и продаје готовог бетона представља уже тржиште у оквиру 

тржишта производње и продаје грађевинских материјала. Према утврђеном пословном 

моделу који је описан у пракси Европске комисије, учесници на тржишту производње 

и продаје готовог бетона концентришу своје производне активности у фабрикама 

бетона (стационарног или мобилног типа), а финални производ (у случају да је бетон 

произведен у стационарним постројењима) транспортују купцима до места извођења 

грађевинских радова у посебним камионима мешалицама. С тим у вези, учесници на 

тржишту производње и продаје готовог бетона кумулативно пружају услуге 

производње готовог бетона, упумпавања бетона, транспорта бетона и самим тим, 

испоруке бетона крајњем купцу.  

 

Готов бетон је грађевински производ који се добија мешањем цемента са шљунком или 

ситним дробљеним каменом, водом и другим адитивима. Бетон се може мешати у 

фабрици бетона и након тога се транспортује камионима мешалицама до места где се 

изводе радови. Осим тога, бетон се може мешати и на месту извођења радова, с тим 

што је у тим случајевима теже обезбедити конзистентност састава и квалитет бетона. С 

обзиром на то да је у питању производ променљивих својстава, најчешће се до места 

извођења радова испоручује камионима миксерима у великим количинама. 

 

Бетон добија чврстину у процесу хидратације, односно у процесу реакције воде са 

цементом, који има улогу повезивања сировина које се користе у припреми бетона. 

Стога, најчешћу примену у грађевинарству имају управо бетони на бази цемента. 

Имајући у виду да се бетон мора искористити у року од 90 минута од тренутка његове 

припреме (под условом да нису предузете технолошке мере ради обезбеђења 

продужених својстава готовог бетона, односно успоравања дејства процеса 

хидратације), у питању је веома нестабилан производ. 

 

Бетон је најчешће коришћени вештачки материјал на свету, а његова примена укључује 

све области грађевинске индустрије. Ова чињеница утиче и на структуру тржишта 

тражње, будући да је у односу на друге врсте производа уже употребе она разноврснија 

и обухвата различите врсте тржишних учесника. Осим тога, тржиште производње и 

продаје готовог бетона карактеристично је и по томе што не постоји стабилна тражња у 

смислу количина које купци наручују у унапред утврђеним временским интервалима, 

већ се трендови на тржишту мењају зависно од потреба и величине конкретних 

пројеката у грађевинском сектору.  

 

Иако се готов бетон може раликовати према разредима зависно од својства и намене, 

Европска комисија је стала на становиште да даља сегментација тржишта није 

потребна. Наиме, независно од разреда готовог бетона, у његовој производњи се 

користе исте сировине, а услови за производњу нису различити зависно од разреда 
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бетона (сви разреди се могу производити у истој фабрици, односно употребом исте 

опреме).   

 

Имајући у виду да је опрема Циљног друштва намењена вршењу услуга испоруке 

бетона крајњим купцима у вези са производњом и продајом готовог бетона, као да је и 

циљ стицања контроле над Циљним друштвом унапређење ове врсте услуга, Комисија 

је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно тржиште производа у 

предложеној трансакцији дефинисала као тржиште производње и велепродаје готовог 

бетона.  

 

Приликом дефинисања релевантног географског тржишта, подносилац је узео у обзир 

карактеристике производа, факторе који одређују тржишну конкуренцију, као и 

специфичност пословања Циљног друштва на релевантном тржишту производа. С тим 

у вези, на релевантном тржишту постоји узрочна веза између дужине транспорта и 

квалитета готовог бетона, која одређује понашање купца на начин да готов бетон 

набављају превасходно од продаваца који се налазе на оној удаљености од места 

извођења радова која омогућава очување својстава готовог бетона пре употребе.  

 

Подносилац пријаве наводи да, посматрајући учеснике у конкретном случају, према 

тренутној понуди и мрежи купаца подносиоца, може се закључити да су његове 

активности у овом сектору пословања усмерене превасходно на територију града 

Београда, и то Београд у ширем смсилу (заједно са приградским општинама и 

Панчевом). С друге стране, када је у питању Циљно друштво, због специфичности 

начина на који ће обављати стварну делатност, географско тржиште је неопходно 

посматрати кроз присуство подносиоца. Из тих разлога подносилац предлаже да се 

релевантно географско тржиште за потребе ове трансакције одреди као тржиште града 

Београда у ширем смислу који обухвата радијус од 40км, с обзиром на то да се највећи 

удео у продаји на овом тржишту реализује у том радијусу.  

 

Комисија је релевантно тржиште производа у конкретном случају одредила као 

територију града Београда.  

 

5. Оцена ефеката концентрације 

Иако подносилац пријаве и Циљно друштво послују на истом тржишту производа, те 

услед тога постоји хоризонтална повезаност између њих, трансакција неће нарушити 

конкуренцију на релевантном тржишту нити произвести друге негативне ефекте на 

конкурецију из разлога који следе. Пре свега, комбиновани удео учесника у 

концентрацији не прелази 20%, при чему у тренутку стицања контроле над Циљним 

друштвом подносилац неће стећи и додатни удео на тржишту јер Циљно друштво не 

обавља производњу нити је на њега пренето оперативно пословање које генерише 

приходе и заузима одређени тржишни удео. Наиме, подносилац пријаве стицањем 

контроле над Циљним друштвом не стиче и оперативно пословање у смислу 

организованог процеса производње и утврђене мреже купаца и добављача, већ опрему 

коју ће користити у процесу производње и продаје готовог бетона, и то за превоз и 

пумпање произведеног готовог бетона се испоручује купцима. Поред тога, трансакција 

неће довести до промене тржишне структуре јер Циљно друштво није постало активно 

на тржишту. 

 

Подносилац пријаве је присутан и на вертикално повезаном тржишту производње и 

продаје цемента. Ово тржиште представља узводно повезано тржиште у односу на 
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тржиште готовог бетона. Подносилац истиче да трансакција неће довести до ефекта 

ограничења приступа тржишту производње и продаје цемента у смислу прибављања 

материјала за производњу бетона од стране потенцијалних конкурената (јер капацитети 

подносиоца за производњу цемента превазилазе тражњу на том тржишту, те независно 

од тога што подносилац користи сопствени цемент за производњу готовог бетона, исти 

има довољне капацитете да снабде све учеснике и потребе на тржишту производње и 

продаје цемента), нити истискивања постојећих конкурената са тржишта производње и 

продаје готовог бетона, односно умањења њихове тржишне снаге (јер због ниске 

концентрисаности тржшта не може самостално утицати на услове тржишне утакмице).  

 

[…] Имајући у виду ниску концентрисаност тржишта производње и продаје агрегата и 

чињеницу да подносилац није присутан на тржишту агрегата јер их не продаје трећим 

лицима, трансакција неће ни на који начин утицати на доступност агрегата 

конкурентима подносиоца на вертикално повезаном тржишту производње и продаје 

бетона.  

 

Када је у питању величина релевантног тржишта, подносилац је исту одредио на 

основу доступних података о количини уграђеног грађевинског и погонског материјала 

на годишењм нивоу на територији Реоублике Србије и на основу сопствене процене о 

величини тржишта града Београда на основу пословних података којима располаже. 

Према интерним анализама подносиоца процена је да је на тржишту готовог бетона на 

територији града Београда (у радијусу од 40км) укупна количина произведеног бетона 

у 2021. години износила […]. Укупне количине испорученог бетона на релевантном 

географском тржишту од стране подносиоца пријаве у 2021. години износиле су […] 

готовог бетона, што подразумева тржишни удео од /10-20/%. С друге стране, Циљно 

друштво је основано 2022. године и још увек није отпочело обављање стварне 

делатности те у тренутку подношења пријаве концентрације није остварило приходе на 

релевантном тржишту и није активно у производњи и продаји готовог бетона. Такође, 

из навода у пријави и описа трансакције следи да се пренетој имовини друштва Pro-

Max beton на циљно друштво не може приписати тржишни удео друштва Pro-Max 

beton. 

 

Према наводима у пријави, највећи конкуренти на релевантном тржишту су Beton Plus 

(/10-20/%), Elita-Cop (/10-20/%), CRH (/0-5/%) и Sunce Beton (/0-5/%).  

 

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. 
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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, 106/2015 и 95/2018). 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                        

                                                                                          Небојша Перић, с.р. 

 

 


