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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 6/0-02-852/2022-1, коју је дана 29. децембра 2022. године, поднело 

привредно друштво Wienerberger AG, са седиштем на адреси Wienerbergerplatz 1, Беч, 

Аустрија, преко пуномоћника, адвоката Ање Тасић из адвокатске канцеларије Radovanović 

Stojanović & Partneri AOD, Краља Милана 10В/5, Београд, дана 27. јануара 2023. године 

доноси следеће     

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Wienerberger AG, са 

седиштем на адреси Wienerbergerplatz 1, Беч, Аустрија, матични броj FN 77676 f, над 

привредним друштвом Terreal Holding S.A.S., са седиштем на адреси 13 Rue Pages, 92150 

Siren, Француска, матични број 483 473 344, куповином 100% акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Wienerberger AG,  уплатило износ 

од XXX динара, дана 29. децембра 2022. године, на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што представља прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво Wienerberger AG, са седиштем на адреси Wienerbergerplatz 1, Беч, 

Аустрија, матични броj FN 77676 f (даље у тексту подносилац пријаве или Wienerberger 

AG), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 29. 

децембра 2022. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-852/2022-1 (у даљем тексту: пријава). 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 
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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 начину подношења 

пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Доказ о извршеној уплати, 

којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је 

утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета. 

 

На основу члана 45. Закона, подносиоци пријаве су поднели Комисији захтев за заштиту 

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

одлучила посебним закључком о заштити података.   

 

Учесници у концентрацији 

 

Привредно друштво Wienerberger AG је матично друштво Wienerberger групе друштава, 

која је међународни добављач грађевинског материјала и инфраструктурних решења 

(даље у тексту: група подносиоца или Wienerberger група). Wienerberger AG је холдинг 

друштво читаве групе подносиоца и листирано је на Бечкој берзи од 1869. године. Већина 

акција је у власништву институционалних инвеститора, док је око 14% акција у 

власништву приватних инвеститора. 

Фокус групе подносиоца су грађевински материјали за градњу зидова, кровни материјали 

и цевоводни системи. Портфолио производа ове групе обухвата цигле за зидове и фасаде, 

црепове за кровове, пластичне и керамичке цевне системе, као и бетонске и глинене 

плочнике. Група подносиоца послује преко својих брендова, као што су Wienerberger, 

Koramic, Porotherm, Poroton, Tondach, Terca, Pipelife, Steinzeug-Keramo, Semmelrock, 

Sandtoft и General Shale. 

Група подносиоца послује у 28 земаља, са 216 производних локација и своје производе 

извози на тржишта широм света. Према наводима из пријаве, најважнија крајња тржишта 

по приходима су Сједињене Америчке Државе и Уједињено Краљевство.  

Група подносиоца је, како се наводи пријави, активна у Србији, путем продаје свог 

грађевинског материјала и инфраструктурних решења. Пословне активности ове групе у 

Србији су фокусиране на кровне покриваче за косе кровове, са мањим активностима у 

областима грађевинских материјала за градњу зидова, цевоводних решења, плочника и 

фасадних материјала.  

Wienerberger група послује у Србији преко следећих зависних друштава:  

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

матични број 08113882, чија је делатност производња опеке, црепа и грађевинских 

производа од печене глине;  

2) Wienerberger Bačka d.o.o. Kanjiža, са седиштем на адреси Суботички пут 57, 

Кањижа, матични број 20143002, чија је делатност производња опеке, црепа и 

грађевинских производа од печене глине;  

3) Pipelife Serbia d.o.o., са седиштем на адреси Теодора Драјзера 11Л, број стана: 9, 

Београд, матични број 20681233, чија је делатност истраживање тржишта и испитивање 

јавног мњења. Група подносиоца има производњни погон за кровне покриваче у Кањижи. 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Terreal Holding S.A.S., са седиштем на адреси 13 Rue Pages, 92150 Siren, 
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Француска, матични број 483 473 344 (даље у тексту: циљно друштво или Terreal). Циљно 

друштво је произвођач грађевинског материјала, чије се пословање може поделити на 

четири категорије: кровни покривачи, конструкције, соларна енергија и фасаде. 

Предмет трансакције су и одређена зависна друштва циљног друштва, у складу са актом о 

концентрацији (даље у тексту: група циљног друштва), а његова зависна друштва Creaton 

Polska sp. z.o.o. (Пољска) и Creaton South East Europe Kft (Мађарска), као и продајна 

организација циљног друштва у Аустрији ће бити задржана од стране продавца или 

продата независном трећем лицу пре затварања трансакције. 

Група циљног друштва је претежно фокусирана на производњу кровних производа, који 

чине око 80% њених светских прихода. Пословања у вези са конструкцијама, соларном 

енергијом и фасадама појединачно чине око 10%, мање од 10% и мање од 5% њеног 

светског прихода, респективно. Њене производне локације се налазе у Француској, 

Немачкој, Сједињеним Америчким Државама, Италији и Шпанији. Група циљног друштва 

послује преко својих брендова Terreal и Creaton, Ludowici (у Сједињеним Америчким 

Државама), SanMarco и Pica (у Италији), Lahéra и Achard (у Француској), и GSE Intégration 

(за соларне производе). 

Тренутно, највећи крајњи акционари циљног друштва, са уделима већим од 5% су:  

1) Park Square Capital, LLP, Лондон, Уједињено Краљевство, који је власник [...] 

акција циљног друштва, преко неколико инвестиционих инструмената;  

2) Goldman Sachs Group, Inc., Њујорк, Сједињене Америчке Државе, који је власник 

[...] акција циљног друштва, преко ELQ Investors II Limited, Лондон, Уједињено 

Краљевство;  

3) Barings LLC, Шарлог, Сједињене Америчке Државе, који је власник [...] акција 

циљног друштва преко неколико инвестиционих инструмената и 

4) Société Générale SA., Париз, Француска, који је власник [...] акција циљног 

друштва. 

Група циљног друштва нема зависна друштва у Србији, остварила је приходе од продаје у 

Србији у 2021. години, [...]. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Трансакција се односи на стицање појединачне контроле од стране подносиоца пријаве 

над циљним друштвом и његовим зависним друштвима која су предмет трансакције. Као 

акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о продајној опцији,  закључен 20. 

децембра 2022. године. Овим уговором, чији је саставни део договорена форма коначног 

Главног уговора, предвиђено је да подносилац пријаве купи све акције циљног друштва, 

преко свог зависног друштва. У пријави се наводи да је наведеним уговором изражена 

oзбиљна нaмeра дa се пoтпише Глaвни угoвoр, као коначан трансакциони акт. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Учесник на тржишту који стиче контролу има 

обавезу пријаве концентрације у смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у 
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податке о приходима и у финансијске извештаје учесника у концентрацији. Из података 

достављених Комисији о укупним приходима учесника у концентрацији у свету и у 

Републици Србији у 2021. години, проистиче да су ови приходи виши од прописаних 

износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. Закона. Пријава је 

поднета у складу са чланом 63. став 2. 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. 

Подносилац предлаже да се релевантно тржиште производа за потребе оцене ове 

трансакције може дефинисати као тржиште тржиштe крoвних пoкривaчa зa кoсe крoвoвe и 

тржиштe грaђeвинских мaтeриjaлa зa грaдњу зидoвa. 

Кровни покривачи за косе кровове обухватају кровне покриваче направљене од 

различитих материјала који су дизајнирани тако да штите косе кровове од кише и других 

временских непогода. Покривачи могу класификовати по томе да ли долазе у великим 

(нпр. метални лимови) и малим форматима (нпр. појединачни црепови).  

Избор конкрентног материјала за кровне покриваче за косе кровове од стране купца се 

обично заснива на општој процени неколико фактора, као што су трошкови производа и 

постављања, техничке перформансе и животни век, изглед и локалне преференце, захтеви 

који се узимају у обзир приликом планирања и (све више) садржај СО2. У пријави се 

указује на то да постоји заменљивост кровних покривача за косе кровове различитог 

формата (елементи великог и малог формата) и покривача направљених од различитих 

материјала. 

Имајући у виду да је циљно друптво у Србији активно само путем продаје глинених 

црепова на тржишту кровних покривача за косе кровове, а полазећи од производа које 

потрошачи сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, 

Комисија релевантно тржиште производа у конкретном случају одредила као тржиште 

велепродаје кровних покривача за косе кровове. 

Комисија је за оцену ефеката предметне концентрације, релевантно географско тржиште 

одредила као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. а у вези са 

чланом 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, а на основу података достављених у 

пријави, Комисија оцењује да концентрација неће нарушити конкуренцију на релевантном 

тржишту, имајући у виду занемарљиво повећање тржишног удела подносиоца пријаве, за 

мање од једног процентног поена. 
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Процењени укупни обим релевантног тржишта, према проценама из пријаве, у 2021. 

години износио је око [...] м2, а вредност овог тржишта се процењује на око [...] евра. На 

наведеном тржишту, група подносилаца остварила је продају од [...]  м2, са вредношћу од 

[...] евра. Група циљног друштва на овом тржишту је имала продају мању од [...] м2, док је 

вредност продаје износила [...] евра. 

Према процени изнетој у пријави, тржишни удео подносиоца пријаве је /20-30/%, према 

обиму продаје, а удео циљно друштва је мањи од /0-5/%. 

Као конкуренти на овом тржишту се наводе следећа привредна друштва, са процењеним 

тржишним уделима: Nexe (/10-20/%),  Toza Marković d.o.o. (/10-20/%),  IGM Mladost d.o.o. 

(/10-20/%), Creaton South East Europe KFT (/5-10/%), Terran (/5-10/%),  Bramac Pokrivni 

sistemi (/5-10/%), и други конкурентни (/10-20/%),  

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила 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. 

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 бр. 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. 

 

 

 


