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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 6/0-02-426/2022-1, коју је 19. априла 2022. године поднело 

привредно друштво Baumit GmbH, са седиштем на адреси Reckenberg 12, 87541 Бад 

Хинделанг, Немачка, преко пуномоћника, адвоката Данијела Стевановића, из 

адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и партнери АОД, са седиштем на адреси 

Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 25. маја 2022. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Baumit GmbH, 

са седиштем на адреси Reckenberg 12, 87541 Бад Хинделанг, Немачка, матични број 

HRB 16033, над привредним друштвом Sakret Trockenbaustoffe Dr. Arnold Schäfer 

GmbH, са седиштем на адреси Osterhagener 2, 37424 Бад Лаутерберг им Харц, Немачка, 

матични број HRB 4037, и његовим зависним друштвима, куповином 100% удела.  

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Baumit GmbH дана 9. 

маја 2022. године уплатио износ од XXX динара, што представља одговарајући 

прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Baumit GmbH, са седиштем на адреси Reckenberg 12, 87541 Бад 

Хинделанг, Немачка, матични број HRB 16033 (у даљем тексту: Baumit или 

подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија), дана 19. априла 2022. године преко пуномоћника, адвоката Данијела 

Стевановића, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-426/2022-1 (у 

даљем тексту: пријава). Комисији је достављена и допуна пријаве заведена 26. априла 

2022. 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, 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 
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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 (у даљем тексту: захтев). Садржину захтева представља 

спецификација података из пријаве, а чија се заштита тражи, као и образложење 

разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним 

закључком о заштити података.   

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве, друштво Baumit, је немачки произвођач грађевинских материјала 

и продавац берндираних производа, као што су фарбе, изолације, гипс, системи за 

санацију и реновирање и подни системи (како од сувог малтера тако и од пастастих 

производа). Уз то, друштво се бави и производњом и продајом других грађевинских 

производа, као и превозом и шпедицијом. Његов једини власник јесте друштво Baumit 

Beteiligungen GmbH, Wopfing.  

 

Baumit припада Wopfinger групи друштава, која је под крајњом контролом Schmid 

Industrieholding GmbH (у даљем тексту: SIH). SIH је аустријско холдинг друштво у 

породичном власништву породице Schmid са седиштем у Wopfing-у, Аустрија, које 

има разна улагања у грађевинском сектору. Дрштво SIH и његова зависна друштва 

чине SIH групу друштава (у даљем тексту: SIH група). Сва друштва која су под 

контролом SIH групe, у смислу члана 5. Закона, сматрају се једним учесником на 

тржишту.  

 

SIH група има следећа повезана друштва у Републици Србији:  

1. Предузеће за производњу и промет изолационих материјала Austrotherm д.o.o. 

Ваљево, са седиштем на адреси Мирка Обрадовића бб, Ваљево, матични број 

17300105, претежна делатност - производња пластичних маса у примарним 

облицима. Ово друштво има три производна постројења у Ваљеву, Нишу и 

Србобрану за производњу експандираног полистирена и екструдираног 

полистирена (изолационих материјала од полистирола). Поред продаје ових 

производа, бави се и велепродајом компоненти потребних за екстерне 

термоизолационе композитне системе, конкретно пастастог фасадног малтера и 

малтера за лепљење/цементног млека; 

2. Lorencic д.o.o. Београд, са седиштем на адреси Батајнички друм 10, Београд-

Земун, матични број 20045701, претежна делатност - трговина на велико 

дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом. Представља мало 

трговинско друштво, са мање од 10 запослених, које продаје опрему и 

механизацију за клијенте у грађевинском сектору; 

3. Baumit Serbia д.o.o. Београд, са седиштем на адреси Смедеревски пут бр. 25к, 

Београд, матични број 20199776, претежна делатност - производња боја, лакова 

и сличних премаза, графичких боја и китова. Baumit Serbia има производно 

постројење у Аранђеловцу и производи малтер, фасадне премазе и екстерне 

термоизолационе композитне системе. 
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Спровођењем предметне концентрације подносилац пријаве ће стећи појединачну 

контролу над привредним друштвом Sakret Trockenbaustoffe Dr. Arnold Schäfer GmbH, 

са седиштем на адреси Osterhagener 2, 37424 Бад Лаутерберг им Харц, Немачка, 

матични број HRB 4037 (у даљем тексту: Sakret или циљно друштво). Друштво Sakret 

производи суви малтер, гипсани малтер и грађевинске хемикалије у својим фабрикама 

у Велену, Сарвелингену, Бад Лаутербергу и Нордхаузену, све у Немачкој. Такође, 

циљно друштво продаје и спољне термоизолационе композитне системе. Тренутни 

чланови циљног друштва су разне породице и заједница наследника од којих нико 

нема власнички удео већи од 25%. Стицањем појединачне контроле над циљним 

друштвом подносилац пријаве ће стећи и посредну контролу над зависним друштвима 

у којима циљно друштво има контролне уделе. Комисији је достављен списак зависних 

друштава циљног друштва која ће такође бити предмет посматране трансакције. 

 

Циљно друштво нема зависна друштва на територији Републике Србије, нити је на 

било који други начин активно на тржишту Републике Србије.    

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 
 

Предметна трансакција се односи на стицање појединачне контроле над циљним 

друштвом Sakret и његовим зависним друштвима, од стране подносиоца пријаве, 

куповином 100% власничког удела. Као акт о концентрацији, Комисији је достављен 

Уговор о куповини удела од 5. априла 2022. године.     

 

Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Комисија је на основу достављених података о 

висини укупних прихода учесника концентрације утврдила да је подносилац пријаве 

имао обавезу пријаве концентрације, јер је укупан приход свих учесника у 

концентрацији у 2021. години већи од износа који је прописан чланом 61. Закона, као 

услова за пријаву концентрације. Пријава је поднета у складу са чланом 63. Закона. 

 

Релевантно тржиште 
 

Релевантно тржиште 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. 

 

Циљно друштво се бави производњом сувог малтера, пастастих производа и екстерних 

термоизолационих композитних система.  

 

Малтер је грађевински материјал који се састоји из везивног материјала, односно креча 

и/или цемента, песка и воде. Користи се превасходно за повезивање цигала и камена и 

гипсовање зидова и таваница. Европска комисија је код малтера разликовала (1) мокре 

малтере који се мешају с водом, (2) суве малтере који се продају у форми праха и (3) 
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пастасте производе. Ове категорије производа се разликују јер захтевају различите 

производне објекте и имају различите карактеристике које се односе на његову понуду 

и тражњу. Мокри малтер се добија мешањем у фабрици за производњу и може се 

превозити искључиво на кратке релације и то одређеном врстом превоза. Суви малтер 

се испоручује у праху у врећама или ринфузно и меша се само са водом на 

градилишту.  

 

Пастасти производи садрже органска једињења (хемикалије или полимере) као везивне 

компоненте уместо минералних везива (цемент, креч, гипс) који се користе за 

производњу мокрих или сувих малтера већег квалитета.  

 

Циљно друштво се бави и дистрибуцијом екстерних термоизолационих композитних 

система. Овај систем је техника изолације зидова и склапа се од компоненти као што су 

везивно средство за испуну, изолациони материјали, материјали за фиксирање и 

завршни гипсови. Наведени термоизолациони системи користе се углавном у северним 

регионима Европе (Аустрија, Немачка, Централна Европа, Скандинавија и др.). Поред 

термичке заштите ови системи имају и естетску функцију.  

 

Имајући све претходно наведено у виду и полазећи од својстава, намене и цене 

предметног скупа производа, односно од делатности учесника концентрације а 

нарочито циљног друштва, Комисија је за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације дефинисала следећа релевантна тржишта производа: 

1. Тржиште производње и велепродаје малтера, укључујући пастасте производе 

2. Тржиште производње и велепродаје термоизолационих композитних система 

Комисија није дефинисала ужа тржишта производа, у конкретном случају, имајући у 

виду да концентрација свакако неће нарушити конкуренцију у Србији. Наиме, циљно 

друштво није активно на тржишту Републике Србије. 

 

У погледу географске димензије релевантних тржишта производа, Комисија је за 

потребе предметног поступка релевантна тржишта производа дефинисала на 

националном нивоу као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у 

вези са чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 
 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу података који су јој достављени од стране подносиоца пријаве, оценила да 

спровођење предметне концентрације неће изазвати негативне ефекте на релевантним 

тржиштима, имајући у виду да циљно друштво није активно у Републици Србији.  

 

Узимајући у обзир све претходно наведено, Комисија је констатовала да предметна 

концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на релевантним 

тржиштима и да неће нарушити конкуренцију на наведеним тржиштима, оценивши да 

не постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености 

концентрације из чл. 19. Закона, па 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 
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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. 

 
 

 

 


