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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 6/0-02-233/2021-1, коју је 20. јануара 2021. године поднело 

привредно друштво Holcim Participations (US) Inc., са седиштем на адреси 8700 W Bryn 

Mawr, Suite 300 Chicago, IL 60631, САД, које заступа пуномоћник адвокат Дарија 

Огњеновић, из адвокатске канцеларије Прица и партнери, са седиштем на адреси 

Ресавска 31, Београд, дана 19. фебруара 2021. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Holcim 

Participations (US) Inc., са седиштем на адреси 8700 W Bryn Mawr, Suite 300 Chicago, IL 

60631, САД, матични број 22348153, над привредним друштвом Firestone Building 

Products Company LLC, са седиштем на адреси Bridgestone tower, 200 4TH Avenue S, 

Nesville, Tennesee, САД, матични број 2006081000086, и његовим зависним друштвима, 

куповином 100% акција.  

  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 21. јануара 2021. године уплатио 

износ од XXX евра на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Holcim Participations (US) Inc., са седиштем на адреси 8700 W Bryn 

Mawr, Suite 300 Chicago, IL 60631, САД, матични број 22348153 (у даљем тексту: 

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

даљем тексту: Комисија), дана 20. јануара 2021. године преко пуномоћника, адвоката 

Дарије Огњеновић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-233/2021-1 

(у даљем тексту: пријава). Комисији је достављена и допуна пријаве заведена под 

бројем 6/0-02-233/2021-2 од 22. јануара 2021. 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 и њене допуне, Комисија је утврдила да је 

пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени 
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гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 

05/16). Извод о извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је 

прописани износ за издавање акта уплаћен у целости, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона, подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 

одређених података број 6/0-02-233/2021-3 од 3. фебруара 2021. године (у даљем 

тексту: захтев). Садржину захтева представља спецификација података из пријаве чија 

се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог захтева. Комисија 

ће о овом захтеву одлучити посебним Закључком о заштити података.   

 

Учесници у концентрацији 

 

Друштво Holcim је део LafargeHolcim интернационалне групе друштава (у даљем 

тексту: LH група), чије је матично друштво LafargeHolcim Ltd., са седиштем на адреси 

Zurcherstrasse 156, Јона, Швајцарска, матични број СНЕ100.136.893. LH група послује у 

четири пословна сегмента:  

o Цемент;  
o Агрегати; 

o Готова смеша бетона;  
o Решења и производи. 

LH група присутна је у свим регијама на свету, са око 70.000 запослених у око 75 

земаља. LH група се такође бави иновацијама и дигитализацијом, са више од пола 

његових пројеката истраживања и развоја посвећених „зеленијим“ решењима. 

Стручњаци LH групе решавају изазове са којима се купци суочавају широм света, било 

да граде породичне куће или предузимају велике инфраструктурне пројекте. Потражњу 

за њиховим материјалима и решењима покреће глобални раст становништва, 

урбанизација, побољшани животни стандард и одржива градња. 

 

У Републици Србији, LH група је активна у сегментима цемент, агрегати, и у малом 

обиму готова смеша бетона. LH група је на тржишту Републике Србије присутна преко 

следећих зависних друштава: 

- Lafarge Беочинска фабрика цемента, са седиштем на адреси Трг Беочинске 

фабрике цемента 1, Беочин, матични број 08028222, шифра делатности 2351 – 

Производња цемента; 

- Geocycle S, са седиштем на адреси Трг Беочинске фабрике цемента 1, Беочин, 

матични број 20693380, шифра делатности 4677 - Трговина на велико отпацима 

и остацима. 

LH група је на тржишту Републике Србије у 2019. години остварила приход од оквирно 

[...] евра. 

 

Циљно друштво Firestone Building Products Company LLC (у даљем тексту: Firestone 

или циљно друштво) је зависно друштво друштва Bridgestone Americas INC, са 

седиштем на адреси Bridgestone tower, 200 4TH Avenue S, Nesville, Tennesee, САД, 

матични број 2001110900542 (у даљем тексту: Bridgestone). Друштво Firestone је 

произвођач и добављач поузданих решења за покривање кровова и омотаче зграда. 

Узимајући у обзир целокупан омотач зграде, друштво Firestone задовољава 

индивидуалне потребе купаца и пројеката за решењима за кровове, зидове и облоге. 

Компанија има 15 производних погона широм света и годишње прода око 90 милиона 
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квадратних метара изолационих материјала по целом свету. Такође, циљно друштво 

нуди техничке услуге, међународну мрежу извођача кровних радова, дистрибутера и 

представника продаје на терену. Производи укључују комерцијалне кровне системе, 

кровне додатке, зелене кровне системе и системе дневног осветљења, вегетативне 

кровне системе, металне зидне плоче, изолацију, конструкцију шупљих зидова, облоге 

рибњака, геомембране и силиконске и акрилне течне премазе. У 2019. години, циљно 

друштво је [...]. На тржишту Републике Србије друштво Firestone нема регистрована 

зависна друштва, али је посредством својих дистрибутера присутно у минимималној 

мери. У 2019. години на тржишту Републике Србије друштво Firestone остварило је 

приход од оквирно [...] евра. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 
 

Предметном трансакцијом подносилац пријаве намерава да [...]. LH група ће 

посредством свог зависног друштва Holcim стећи посредну контролу над циљним 

друштвом Firestone, куповином 100% акцијског капитала, укључујући одређену 

имовину циљног друштва у Канади. 

   

Као акт о концентрацији Комисији је достављен Уговор о куповини акција од 6. јануара 

2021. године, који су потписали подносилац пријаве и власник циљног друштва. Овим 

уговором је предвиђено да подносилац пријаве стекне 100% удела у циљном друштву, 

као и одређену имовину циљног друштва у Канади. 

 

Услови 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, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2019. 

години, утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је 

укупан приход свих учесника у концентрацији у 2019. години већи од износа који је 

прописан чланом 61. став 1. Закона, као услова за пријаву концентрације.  

 

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“, 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. 

 

На глобалном нивоу циљно друштво Firestone је активно у производњи и продаји 

кровних производа, зида и система облога. На светском тржишту циљно друштво нуди 

кровне системе за комерцијалну, индустријску примену и за стамбене зграде. Друштво 

Firestone у свом асортиману има асфалтне кровне системе, металне кровне системе, 



 4 

решења за побољшање кровних покривача, као што су кровни финишери или 

вегетативни кровови. Међутим, ове производне линије су само за тржиште Северне 

Америке и не продају се у Србији. Што се тиче система облога, друштво Firestone 

производи и продаје геомембрански систем облога за широк спектар пољопривредних, 

индустријских и комерцијалних примена и гумене системе облога за стамбене зграде. У 

сегменту зидних система циљно друштво нуди низ металних зидних панела за 

скривеним причвршћивањем, као и производе од лимова и калемова. Друштво Firestone 

такође нуди и шупље зидове.  

 

На тржишту Републике Србије, циљно друштво је присутно у минималној мери преко 

својих дистрибутера, и то у продаји решења и производа за кровове и облоге, оба 

направљена од хидроизолационих фолија. Хидроизолационе фолије су фолије за 

извлачење које имају широку примену, као што су тунели, кровни производи, базени, 

баштенски рибњаци итд. 

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од 

делатности учесника концентрације а нарочито циљног друштва, Комисија је као 

релевантно тржиште производа дефинисала тржиште велепродаје производа и решења 

(за кровове и облоге) од хидроизолационих фолија. Даља сегментација релевантног 

тржишта производа није неопходна имајући у виду да подносилац пријаве није 

присутан на дефинисаном релевантном тржишту, као и минималну продају циљног 

друштва у Србији. 

 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта, Комисија га је дефинисала 

на националном нивоу, као тржиште 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 у пријави концентрације, закључила да 

предметна концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на 

дефинисаном релевантном тржишту у Србији и да неће имати негативне ефекте на 

конкуренцију у Републици Србији. 
 

Подносилац пријаве није присутан на дефинисаном релевантном тржишту производа у 

Републици Србији, док је циљно друштво присутно у минималној мери преко својих 

дистрибутера. Имајући у виду претходно наведено Комисија је констатовала да 

предметна концентрација неће довести до хоризонталног преклапања учесника у 

концентрацији на утврђеном релевантном тржишту производа у Србији. Стога се може 

закључити да спровођењем предметне концентрације неће доћи до негативних ефеката, 

хоризонтално или вертикално посматрано, те 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 решења 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. 

 
 

 


