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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 6/0-02-513/2022-1, коју je дана 17. јуна 2022. године 

поднелo привреднo друштвo Pipelife International GmbH, са седиштем на адреси 

Wienerbergerplatz 1, Беч, Аустрија, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић 

из адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и партнери АОД, Булевар војводе 

Бојовића 6-8, Београд, дана 13. јула 2022. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Pipelife 

International GmbH, са седиштем на адреси Wienerbergerplatz 1, Беч, Аустрија, матични 

број FN 98795 m, над привредним друштвом Vargon d.o.o., са седиштем на адреси 

Кукуљаново, Кукуљаново 352, Република Хрватска, матични број 040133796, 

куповином 79,67% удела.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Pipelife International GmbH, дана 

11. јула 2022. године уплатило износ од XXX на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Pipelife International GmbH, са седиштем на адреси 

Wienerbergerplatz 1, Беч, Аустрија, матични број FN 98795 m, (у даљем тексту: Pipelife 

или подносилац пријаве), поднело је дана 17. јуна 2022. године, преко пуномоћника 

адвоката Срђане Петронијевић из адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и 

партнери АОД, Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, пријаву концентрације која је 

заведена под бројем 6/0-02-513/2022-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је 

предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 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 њене допуне, 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 
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садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 

05/16). 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 подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 

одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија ће о овом захтеву 

одлучити посебним закључком о заштити података. 

Учесници у концентрацији 

Подносилац пријаве је добављач решења за системе цевовода за инфраструктуре, 

објекте и пољопривреду. Ово друштво је део Wienerberger групе која је добављач 

грађевинских материјала и инфраструктурних решења и која послује на глобалном 

нивоу, са фокусом на зидне грађевинске материјале, кровне материјале и системе 

цевовода, како се наводи у пријави. Ова група је под крајњом контролом друштва 

Wienerberger AG, холдинг друштва читаве групе. Wienerberger AG је друштво 

листирано на тржишту акција у слободном оптицају без већинског акционара. Друштво 

је листирано на Бечкој берзи од 1869. године. Већина акција је у власништву 

институционалних инвеститора, док је приближно 14% у власништву приватних 

инвеститора. 

Wienerberger група продаје производе под робним маркама Wienerberger, Pipelife, 

Steinzeug-Keramo, Semmelrock и General Shale. Главне производне области групе 

обухватају следеће: 

1. Зидови -  Wienerberger-ови глинени блокови су кључна компонента спољних        

зидова, као и носећих и неносећих зидова. Ти глинени блокови испуњавају највише 

стандарде који се очекују од модерних, енергетски ефикасних објеката и након 

постављања они се малтеришу и прекривају. Робне марке производа су Porotherm и 

POROTON; 

2. Фасаде - Wienerberger-ове фасадне цигле се користе за фасаде и унутрашње зидове и 

обухватају класичне фасадне цигле, као и цигле модернијих архитектонских стилова. У 

Европи се продају под робним маркама Terca и Argeton, а у Северној Америци General 

као Shale и Arriscraft; 

3. Кров -  Wienerberger-ови глинени кровни црепови се користе за кровове и фасаде, 

како за нове грађевине тако и за реновирање и одржавање историјских споменика. У 

западној Европи се продају под робном марком Koramic, у Великој Британији као 

Sandtoft, а у централној и јужној Европи као Tondach; 

4. Цеви: Системи цеви се користе за инфраструктурне пројекте као и за изградњу 

стамбених и високих објеката. Имају много примена: од снабдевања енергијом, пијаћом 

водом и подацима, до санитарија и грејне технологије. Wienerberger-ове пластичне цеви 

су доступне под робном марком Pipelife а керамичке цеви као Steinzeug-Keramo; 

5. Отворени простори: Wienerberger-ови плочници нуде широк спектар различитих    

могућности. Састоје се од бетонског камења и плоча или глинених цигли за 

поплочавање. Робна марка Semmelrock се односи на бетонске производе, док Terca на 

глинене производе. 
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У Србији, Wienerberger група је присутна преко следећих друштава:  

1. Wienerberger d.o.o. Kanjiža, са седиштем на адреси Суботички пут 57, Кањижа, 

матични број 08113882 (у даљем тексту: Wienerberger SRB). Wienerberger SRB је 

зависно друштво Wienerberger групе које производи системска решења за градњу и 

пружа стручну подршку у свим аспектима градње, и  

2. Pipelife Serbia d.o.o., са седиштем на адреси Теодора Драјзера 11л, Београд, матични 

број 20681233 (у даљем тексту: Pipelife SRB). Делатност Pipelife SRB се заснива на 

продаји пластичних шахтова и система цевовода за дистрибуцију воде, гаса, 

инфраструктурну канализацију, дренажу, заштиту каблова као и инсталације 

канализације водовода и грејања у објектима. 

Предметном трансакцијом је обухваћено привредно друштво Vargon d.o.o., са 

седиштем на адреси Кукуљаново, Кукуљаново 352, Република Хрватска, матични број 

040133796 (у даљем тексту: Vargon или Циљно друштво).  

Vargon је регионални произвођач пластичних цеви и спојних елемената за кућне и 

инфраструктурне примене. Пословне активности друштва Vargon се могу поделити на 

два кључна пословна сегмента:  

(i) кућне инсталације – производња пластичних цеви и спојних елемената за 

унутрашњи водовод и канализацију. 

(ii) инфраструктурне инсталације –производња канализационих, вишеслојних и 

коругованих цеви великих пречника за водовод, канализацију и дренажу, као и 

различитих врста шахтова. 

Vargon нема регистрована друштва, запослене нити имовину у Србији, али је остварио 

приход од продаје у Србији у 2021. години. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

Предложена трансакција се односи на стицање од стране подносиоца пријаве 79,67% 

удела и искључиве контроле над циљним друштвом.  

Пре спровођења трансакције, Циљно друштво је у власништву физичких лица Никице 

Брашнић, Горана Брашнића и Јосипа Брашнића, од којих сваки има 33,33% удела. 

Након спровођења трансакције друштво Pipelife ће имати 79,67% удела, док ће физичко 

лице Горан Брашнић имати 20,33% удела.  

У сврху спроовђења трансакције, власници Циљног друштва и подносилац пријаве су 

потписали Уговор о купопродаји пословних удела, дана 7. јуна 2022. године, који је 

достављен као акт о концентрацији.  

 

Услови за подношење 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 утврдила да су учесници у концентрацији 

имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника у 

концентрацији већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за 
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пријаву концентрације. Пријава је поднета у складу са одредбом члана 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.  

У Србији, група подносиоца пријаве послује на тржишту за цеви и спојне елементе 

преко зависног друштва Pipelife SRB. Циљно друштво послује у Србији на тржишту за 

цеви и спојне елементе преко директне продаје својих производа дистрибутерима. У 

складу са наведеним, подносилац пријаве сматра да се релевантно тржиште може 

дефинисати као тржиште за цеви и спојне елементе. Комисија је прихватила предлог 

подносиоца пријаве и релевантно тржиште производа за потребе предложене 

трансакције дефинисала као тржиште велепродаје цеви и спојних елемената.  

У пријави се наводи да се цевовод може одредити као систем цеви који се користи за 

преношење флуида (течности и гаса) са једног места на друго. Цевовод и пратеће 

линијске компоненте се могу производити, између осталог, од челика, алуминијума, 

пластике, бакра и бетона. Линијске компоненте, познате као спојни елементи, вентили 

и други уређаји, обично осећају и контролишу притисак, стопу протока и температуру 

флуида који се преноси, и обично су обухваћени нацртом цевовода (или пројектовањем 

цевовода). 

Цеви се користе у различитим индустријама у различите сврхе, било у зградама или 

грађевинским објектима (за примене као што су цевовод, водовод и грејање и хлађење), 

системима дренаже или олујних вода, у дистрибуцији нафте и гаса, у општинским и 

индустријским системима водоводних цеви и за заштиту струјних и 

телекомуникационих каблова.  

У пријави се указује да је Европска комисија (ЕК) разматрала тржишта за цеви и 

системе цевовода у бројним ранијим предметима. Примера ради, ЕК је сматрала да би 

могла постојати подела тржишта цеви по основу примене (водовод, гасовод, 

канализација, систем дренаже, заштита каблова, иригација) или по основу материјала, 

односно да би могла постојати евентуална подела на системе пластичних цеви и 

системе цеви које нису пластичне. У оба случаја, ЕК је коначно оставила отворену 

прецизну дефиницију тржишта. 

Подносилац сматра да подела према примени не би била од значаја будући да се 

системи цеви могу користити за различите примене и да произвођачи цеви могу 

производити и системе цеви за различите примене. Исто тако, подносилац сматра да 

тржиште цеви не би требало даље делити према материјалима будући да су цеви 

направљене од различитих материјала међусобно заменљиве. По мишљењу 
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подносиоца, не постоје значајне разлике између материјала у погледу техничких и 

физичких својстава, и начелно купци не дају предност било ком материјалу. 

Комисија није у конкретном случају даље сегментирала дефинисано тржиште 

шроизвода, имајући у виду да таква одлука није од утицаја на оцену дозвољености 

предметне концентрације, јер концентрација свакако не нарушава конкуренцију у 

Србији. Подносилац пријаве је доставио податке за тржиште пластичних цеви и 

спојних елемената у Србији.  

Када је у питању дефинција релевантног географског тржишта, подносилац пријаве 

сматра да она може остати отворена. Комисија је релевантно географско тржиште 

дефинисала као тржиште Републике Србије, што је у складу са њеним законским 

надлежностима да ефекте предложених трансакција процењује на националној 

територији.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да, с 

обзиром на то да постоје минимална хоризонтална преклапања између учесника у 

концентрацији, предложена трансакција неће довести до спречавања, ограничавања или 

нарушавања конкуренције на релевантном тржишту. 

 

Подносилац пријаве је у недостатку јавно доступних података о укупном тржишту за 

цеви и спојне елементе у Србији, процену тржишта одредио према активности 

добављача пластичних цеви и спојних елемената, будући да је то сегмент на који су 

учесници у концентрацији фокусирани. Како наводи подносилац, највећи добављач 

цеви у Србији, Пештан, је у 2021. години продао цеви и спојне елементе у вредности од 

приближно 50 милиона евра. Осим тога, постоје бар три локална произвођача, као и 

увозници који увозе из Хрватске, Мађарске, Румунује, Грчке, Турске и осталих држава 

у региону.  

 

Имајући у виду горе наведено, процена подносиоца пријаве је да је укупна величина 

тржишта пластичних цеви и спојних елемената у Србији око [...], тако да комбинована 

локална продаја учесника у концентрацији у 2021. години у вредности од оквирно [...] 

представља комбиновани тржишни удео од приближно /0-5/%. Подносилац напомиње 

да је тржишни удео страна вероватно и мањи имајући у виду да укупна продаја у 

вредности од [...] узима у обзир само добављаче  пластичних цеви, не узимајући у обзир 

значајне добављаче цеви и спојних елемената осталих материјала који послују у 

Србији. 

 

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 диспозитива 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. 
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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. 

 

 


