
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 6/0-02-543/2022-1, коју је 8. јула 2022. године, поднело 
привредно друштво Holcim Belgique SA, са седиштем на адреси Avenija Robert Šuman 
71, 1400 Nivelles, Белгија, преко пуномоћника адвоката Милоша Велимировића из 
Адвокатског ортачког друштва SOG, Кондина 13, Београд, дана 30. августа 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 Holcim 
Belgique SA, са седиштем на адреси Avenija Robert Šuman 71, 1400 Nivelles, Белгија, 
матични број 043.977.76, над привредним друштвом Cantillana Group CommV, са 
седиштем на адреси Pontstraat 84, 9831 Sint-Martens-Latem, Белгија, матични број 
0429.272.114, куповином 100% удела.  
 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Holcim Belgique SA, 
дана 14. јула 2022. године, уплатио износ од XXX и дана 18. јула 2022. године 
доплатио износ од XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што укупно 
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 Holcim Belgique SA, са седиштем на адреси Avenija Robert Šuman 
71, 1400 Nivelles, Белгија, матични број 043.977.76 (у даљем тексту: подносилац 
пријаве или Holcim Belgique), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 
тексту: Комисија), дана 8. јула 2022. године, преко пуномоћника адвоката Милоша 
Велимировића из Адвокатског ортачког друштва SOG, Кондина 13, Београд, пријаву 
концентрације број 6/0-02-543/2022-1. Допуна пријаве је поднета 11. августа 2022. 
године. 
 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 
Број: 6/0-02-543/2022-5  

   Датум: 30. август 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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Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 
потпуна и у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 
51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон) и чланом 3. Уредбе о садржини и начину 
подношења пријаве 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. О поднетом захтеву за заштиту података у складу са чланом 45. 
Закона, биће одлучено посебним закључком. 
 
Учесници у концентрацији  

 
Подносилац пријаве је друштво чија је претежна делатност производња и продаја 
грађевинских материјала, и то нарочито цемента, готовог бетона, агрегата, 
стандардизованог малтера, везива за третман земљишта, као и делатности које се 
односе на збрињавање инертног отпада у току грађевинских радова. Центар пословних 
активности подносиоца је у Белгији где послује на 19 локација. 
 
Подносилац 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. Материјали у понуди Holcim групе могу се користити 
у различите сврхе у грађевинској индустрији, а заснивају се на цементу, који је 
основни састојак бетона. Holcim група послује у преко 70 држава.  
 
Holcim група послује у Републици Србији преко друштва Lafarge BFC d.o.o. Beočin, са 
седиштем на адреси Трг Беочинске фабрике цемента, Беочин, матични број 08028222, 
које се бави производњом и продајом цемента и бетона, као и преко друштава 
BEOMAX BETON DOO, Београд, КАМЕНОЛОМ ПОДБУКОВИ д.о.о. Беочин, и TEKO 
MINING D.O.O. BEOGRAD, Београд. 
 
Предметном трансакцијом је обухваћено привредно друштво Cantillana Group CommV, 
са седиштем на адреси Pontstraat 84, 9831 Sint-Martens-Latem, Белгија, матични број 
0429.272.114 (у даљем тексту: Cantillana или Циљно друштво). Циљно друштво је 
специјализовано за производњу грађевинског материјала, углавном на бази малтера, са 
присуством на међународном тржишту и широким спектром различитих грађевинских 
материјала. Асортиман производа Циљног друштва укључује малтере за зидање, 
грађевинарство и техничке малтере. 
 
Циљно друштво је основано 1875. године, које је појачала своје присуство на тржишту 
спајањем неколико компанија које послују у грађевинској индустрији, како се наводи у 
пријави. У свом дугогодишњем пословању на тржишту производње и продаје 
грађевинског материјала, Циљно друштво је развило производне линије које се односе 
на извођење унутрашњих радова (гипсане малтере, везива и унутрашње боје), извођење 
спољних радова (различите врсте малтера, камених трака, спољних боја, додатака и 
адитива), на спољне термо-изолационе композитне системе, малтере за нивелисање 
подова и лепкове за плочице, као и декоративне зрнасте агрегате. Cantillana нема 
зависна друштва нити производне или продајне активности у Републици Србији.  
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Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 
Предложена трансакција се односи на стицање појединачне контроле над друштвом 
Cantillana од стране подносиоца пријаве. Пре спровођења трансакције 100% удела у 
Циљном друштву је у власништву његових чланова и то Frédéric Stadsbader, Jacques 
Stadsbader и I.M.& P. CommV. 
 
Правни основ предложене трансакције је Уговор о купопродаји удела од 1. јула 2022. 
године, закључен између подносиоца пријаве и власника Циљног друштва. Након 
спровођења трансакције, подносилац ће бити власник 100% удела у Циљном друштву. 
 
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. 
 
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). Комисија је полазећи од пословних активности Циљног друштва дефинисала 
следећа релевантна тржишта производа, у складу са предлогом подносиоца пријаве: 

- тржиште производње и велепродаје грађевинског материјала на бази малтера, 
- тржиште производње и велепродаје композитних система за спољну 

термоизолацију, 
- тржиште производње и велепродаје зрнастих агрегата. 

 
Тржиште производње и велепродаје грађевинског материјала на бази малтера обухвата 
активности које се односе на производе на бази малтера за спољашњу употребу, 
производе на бази малтера за унутрашњу употребу, остале производе на бази малтера и 
лепкове и материјале за заптивање плочица на бази малтера. 

 
Када су у питању производи на бази малтера за спољашњу употребу, Циљно друштво 
производи комплетан асортиман производа на бази малтера за спољашњу употребу. 
Ова линија производа укључује: 

- прајмере за лепљење материјала за различите врсте подлога (укључујући глатке 
подлоге и подлоге са различитим нивоима порозности); 

- малтере за завршну обраду за све врсте површина (гипс, дрво, иверице, метал, 
обојене површине или пластични материјали). Ова врста малтера се користи за 
завршне радове на спољним зидовима; 

- малтере који служе као основни премаз; 
- декоративне једнослојне покривне малтере; 
- подложни малтер за изравњавање површина; 
- малтере на бази смоле. 
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Код производа на бази малтера за унутрашњу употребу, Циљно друштво производи 
низ производа на бази малтера за унутрашњу употребу а посебно: вишеслојне гипсане 
малтере, применљиве на различите подлоге; танкослојне гипсане малтере, применљиве 
на плафонима са глатком завршном обрадом и двослојне гипсане малтере који се 
састоје од подлоге и завршног слоја. 

 
Код осталих производа на бази малтера, Циљно друштво је развило додатну линију 
малтера за спољну употребу, односно: 

- малтере за зидање, укључујући следећу линију производа: стандардни малтери за 
зидање, технички малтери за зидање, обојени малтери за зидање, лепљиви малтер 
за зидање, малтери за фуге, односно готови, водоотпорни суви малтери за 
завршну обраду; 

- малтери за бетон и цементне кошуљице, укључујући следећу линију производа: 
суви, претходно измешани малтер за микробетон погодан за све врсте бетонских 
радова мањег обима; суви, претходно измешани, брзовезујући малтер за 
анкерисање, специјално развијен за сидрење у земљи без потребе претходног 
мешања са водом; 

- малтери и цемент за нискоградњу, укључујући линију производа за специфичну 
употребу, као што су малтери за анкерисање, малтери за подупирање и пуњење, 
малтери за поправку бетона, малтери за хидроизолацију и малтери за тротоаре; 

- везивна средства за припрему малтера; 
- суви, претходно измешани малтер за зидање за општу употребу, допремљен на 

градилиште у силосима. 
 
Када су у питању лепкови и материјали за заптивање плочица на бази малтера. Циљно 
друштво производи и пружа специфична решења и формуле производа на бази малтера 
за поплочавање као што си малтери за изравњавање подова, лепкови за плочице на 
бази малтера и малтери за плочице и тротоаре. 
 
У оквиру тржишта производње и велепродаје композитних система за спољну 
термоизолацију, Циљно друштво производи следеће производе: 

- профиле за било коју дебљину изолације од различитих врста материјала (ALU 
профили, PVC профили, покривни профили, профили који се могу спојити, 
чепови за фиксирање профила, спојнице за SOCLE профиле); 

- изолационе панеле; 
- малтере за лепљење и ојачање; 
- сидрене чепове; 
- арматурну мрежу; 
- алате за изолацију спољашњих зидова. 

 
Код тржишта за производњу и велепродају зрнастих агрегата, Циљно друштво нуди 
различите врсте зрнастих агрегата укључујући 31 врсту декоративних агрегата и 
додатке за декоративне агрегате.  
 
За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 
тржиште, у складу са својом надлежношћу, дефинисала као територију Републике 
Србије за сва претходно дефинисана релевантна тржишта производа. 
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Оцена ефеката концентрације 

 
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а на основу података достављених 
у пријави, Комисија је констатовала да концентрација неће нарушити конкуренцију на 
релевантним тржиштима, имајући у виду да циљно друштво није активно у Србији и да 
нема преклапања у пословању учесника у концентрацији на релевантним тржиштима. 
 
Сходно наведеном, Комисија закључује 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 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. 
 
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. 
 
 
 
 


