Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-42/2017-4
Веза: 6/0-02-912/2016
Датум: 27. фебруар 2017. године
Београд

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2.
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана
192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97,
31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) 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 6/002-912/2016-1, коју је 30. децембра 2016. године поднело физичко лице Владимир
Пурковић, са пребивалиштем на адреси Јурија Гагарина 134/5, Нови Београд, преко
пуномоћника адвоката Реље Здравковића и Ане Арамбашић, из адвокатске канцеларије
„Здравковић и партнери“, Булевар краља Александра 43/1, Београд, дана 27. фебруара
2017. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем контроле од стране физичког лица Владимира Пурковића, са
пребивалиштем на адреси Јурија Гагарина 134/5, Нови Београд, ЈМБГ 2306961710412,
над привредним друштвом „BUSINESS SUPPORT COMPANY“ д.о.о, са седиштем на
адреси Змај Јовина 15/II, Београд, матични број 20532718, стицањем 100% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве уплатио 3.090.493,00
(тримилионадеведесетхиљадачетристодеведесеттри) динара на рачун Комисијe за
заштиту конкуренције, отворен код Управе за трезор Министарства финансија
Републике Србије, што одговара прописаном износу таксе за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Физичко лице Владимир Пурковић, са пребивалиштем на адреси Јурија Гагарина
134/5, Нови Београд, ЈМБГ 2306961710412, поднело је Комисији за заштиту
конкуренције (даље у тексту: Комисија), 30. децембра 2016. године, преко
пуномоћника адвоката Реље Здравковића и Ане Арамбашић, из адвокатске канцеларије
„Здравковић и партнери“, Булевар краља Александра 43/1, Београд, пријаву

концентрације број 6/0-02-912/2016-1. Подносилац пријаве је поднео допуну пријаве
30. јануара 2017. године.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава
потпуна и у складу са 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. Саставни део
пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је
уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II
диспозитива.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве, физичко лице Владимир Пурковић, према његовим
наводима, врши непосредну или посредну контролу над следећим привредним
друштвима (посредством власништва, путем управљачких права или као повезано лице
преко чланова своје породице):
1) ПАРАЛЕЛА д.о.о., са седиштем на адреси Јурија Гагарина 134/5, Београд,
матични број 07542496, које се бави неспецијализованом трговином на велико, као
регистрованом делатношћу, односно издавањем властите некретнине, као стварном
делатношћу;
2) ПМП ИНВЕСТ д.о.о., са седиштем на адреси Цара Душана 268ј, Земун, матични
број 20406283, чија је претежна делатност производња какаоа, чоколаде и
кондиторских производа. Према наводима подносиоца пријаве, ово друштво, међутим,
тренутно не послује, односно не обавља било какву пословну активност;
3) Г-ИНВЕСТ д.о.о., са седиштем на адреси Шумадијски трг 6а, Београд, матични
број 20043377, које се бави консултантским активностима у вези с пословањем и
осталим управљањем и продајом властитих непокретности;
4) Б-ГРАД ИНВЕСТ д.о.о., са седиштем на адреси Шумадијски трг 6а, Београд,
матични број 20462370, које се бави консултантским активностима у вези с
пословањем и осталим управљањем и издавањем властитих непокретности;
5) Т3-ИНВЕСТ д.о.о., са седиштем на адреси Шумадијски трг 6а, Београд, матични
број 20462116, које се бави консултантским активностима у вези с пословањем и
осталим управљањем. Према наводима подносиоца пријаве, ово друштво тренутно не
послује, односно не обавља било какву пословну активност;
6) ЈУЖНИ БУЛЕВАР-ПУМПА д.о.о., са седиштем на адреси Шумадијски трг 6а,
Београд, матични број 20473070, које се бави неспецијализованом трговином на
велико;
7) БЕОБЛОК33 д.о.о., са седиштем на адреси Шумадијски трг 6а, Београд,
матични број 20315423, које се бави специфичним грађевинским радовима;
8) КОПБЛОК 10 д.о.о., са седиштем на адреси Шумадијски трг 6а, Београд,
матични број 21241695, чија је претежна делатност изградња стамбених и нестамбених
зграда;
9) AQUA NET д.о.о., са седиштем на адреси Шумадијски трг 6а, Београд, матични
број 20465018, чија је претежна делатност гајење жита (осим пиринча), легуминоза и
уљарица;
10) ГРАДИТЕЉ-ХОЛДИНГ а.д., са седиштем на адреси Шумадијски трг 6а,
Београд, матични број 07176899, чија је претежна делатност - делатност холдинг
компанија, а које се искључиво бави издавањем властитих некретнина;
11) MOUL INVEST д.о.о., са седиштем на адреси Цара Душана 268-ј, Земун,
матични број 20300604, чија је претежна делатност разрада грађевинских пројеката;
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12) MOUL INVEST DEVELOPMENT д.о.о., са седиштем на адреси Цара Душана
268-ј, Земун, матични број 20535920, чија је претежна делатност разрада грађевинских
пројеката;
13) ПАРАЛЕЛА ПЛУС д.о.о., са седиштем на адреси Јурија Гагарина 134, Београд,
матични број 20927470, које се бави трговином на мало у неспецијализованим
продавницама, претежно храном, пићима и дуваном;
14) PARALELA TRADE SOLUTIONS д.о.о., са седиштем на адреси Цара Душана
268-ј, Земун, матични број 21157686, чија је претежна делатност неспецијализована
трговина на велико;
15) КЛИК МЕЕ д.о.о., са седиштем на адреси Цара Душана 268-ј, Земун, матични
број 20387157, чија је претежна делатност рачунарско програмирање.
Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи контролу
над привредним друштвом „BUSINESS SUPPORT COMPANY“ д.о.о. (даље у тексту:
BSC), са седиштем на адреси Змај Јовина 15/II, Београд, матични број 20532718, чији је
садашњи власник физичко лице Душан Бјелопетровић, са пребивалиштем на дреси
Исмета Мујезиновића 21/14, Београд, ЈМБГ 1903981880017. Друштво „BSC“ обавља
консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем, и пружа
комплетан пакет консултантских услуга који омогућава издвајање дела пословања
(outsorsing) који се односи на админисративне стручне службе за потребе клијената, и
то из следећих области: (i) менаџмент консалтинг; (ii) финансијски консалтинг; (iii)
правни консалтинг; (iv) порески консалтинг; (v) рачуноводствено-финансијски
послови; и (vi) остале финансијске услуге.
Друштво „BSC“ има следећа зависна друштва у Републици Србији:
1) DM Grain-Corn д.о.о., са седиштем на адреси Змај Јовина бр. 15/II, Београд,
матични број 20944226, регистровано за обављање услужних делатности у гајењу усева
и засада. Према наводима подносиоца пријаве, друштво не послује у оквиру своје
делатности, односно нема пословну активност;
2) LUKA DUNAV а.д., са седиштем на адреси Лука Дунав 1, Панчево, матични
број 08071276, чија је претежна делатност манипулација терета. LUKA DUNAV пружа
комплетне транспортне и логистичке услуге и са својом техничко-технолошком
инфраструктуром представља уређен и организован простор у коме су концентрисани
мултимодални транспортни, претоварни, складишни, дистрибутивни, производни и
други капацитети. Лучке услуге обухватају активности на претовару и складиштењу
роба (претоварно складишне манипулације) између свих видова транспорта,
укључујући услуге сидришта, услуге пристаништа, шпедитерске услуге, услуге
претовара контејнера, услуге радионице и техничких средстава, услуге одржавања,
транспортне услуге и остало. Закуп складишног и пословног простора у циљу
формирања логистичко-дистрибутивних центара за различите робе намењене
првенствено снабдевању домаћег тржишта, као и снабдевање тржишта бивших
југословенских република, за робу која транзитира кроз Луку Дунав.
3) ENERGO GAS д.о.о., са седиштем на адреси Љубице Луковић бр. 9, Београд,
матични број 20112468, чија је претежна делатност неспецијализована трговина на
велико. Према наводима подносиоца пријаве, друштво не послује у оквиру своје
делатности, односно нема никакву пословну активност;
4) SENTRIS д.о.о., са седиштем на адреси Змај Јовина 15/II, Београд, матични број
07035675, чија је претежна делатност неспецијализована трговина на велико. Према
наводима подносиоца пријаве, друштво се искључиво бави издавањем властитих
непокретности, односно издавањем пословног простора и отвореног ауто полигона;

3

5) BSC International д.о.о., са седиштем на адреси Змај Јовина 15, Београд, матични
број 20864982, чија је претежна делатност обављање консултантских активности у
вези с пословањем и осталим управљањем;
6) ИНВЕЈ ИН д.о.о., са седиштем на адреси Александра Дубчека 14, Београд,
матични број 21104272, чија је претежна делатност неспецијализована трговина на
велико. Према наводима подносиоца пријаве, друштво се бави само управљањем
друштва „Рубин“ из Крушевца;
7) РУБИН а.д., са седиштем на адреси Наде Марковић 57, Крушевац, матични број
07154429, које се бави производњом и прерадом грожђа; производњом, чувањем, негом
и пуњењем вина; дестилацијом вина; одлежавањем винских дестилата, производњом
вињака, других ракија и других алкохолних пића;
8) МЕДЕЛА а.д., са седиштем на адреси Кулски пут бб, Врбас, матични број
08155950, чија је претежна делатност производња двопека, кекса, трајног пецива и
колача (конкретно, производи штрудле и чајна пецива; вафел производе; производе
преливени какао преливом; и пуњена чајна пецива);
9) ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА а.д., са седиштем на адреси Милоша Обреновића
39, Панчево, матични број 08006083, чија је претежна делатност производња хлеба,
свежих пецива и колача. Поред тога, друштво се бави и трговином на мало хлебом,
тестенинама, колачима и слаткишима у специјализованим продавницам, као и
производњом хлеба у индустријском погону, специјалних врста хлеба, разног пецива,
обланди и презли.
Наведена друштва послују као део групе „BSC“.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Правни основ за концентрацију јесте Писмо о намерама, које су 27. децембра
2016. године потписали Владимир Пурковић, као купац, и Душан Бјелопетровић, као
продавац. Овим писмом је предвиђено да подносилац пријаве стекне 100% удела у
друштву „BSC“, и тиме посредну контролу над свим зависним друштвима која послују
у оквиру групе „BSC“.
3. 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 у 2015. години, Комисија је утврдила да су
учесници у концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан
приход учесника у концентрацији у 2015. години већи од износа који су прописани
чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је
пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 2.
Закона.
4. 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). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у
погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, а у складу са досадашњом
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праксом и уз уважавање предлога подносиоца пројаве, Комисија је одредила неколико
релевантних тржишта производа:
1) тржиште консултантских услуга у вези са пословањем друштва;
2) тржиште лучких и пратећих услуга;
3) тржиште некретнина за комерцијалну употребу;
4) тржиште производње и продаје вина и жестоких алкохолних пића;
5) тржиште производње и продаје кекса и других кондиторских производа;
6) тржиште производње и продаје хлеба и пецива широког асортимана.
1) Прво тржиште производа је одређено као тржиште консултантских услуга у
вези са пословањем друштва, узимајући у обзир претежну делатност циљног друштва
– друштва „BSC“. Ово друштво се активно бави пружањем консултантских услуга
привредим друштвима, обезбеђујући комплетан пакет консултантских услуга који
омогућава издвајање дела пословања, као што је претходно објашњено, што
подразумева услуге саветовања друштава у области финансија, менаџмента, правних
аспеката пословања и др. У складу са предлогом подносиоца пријаве, Комисија није
разматрала уже дефиниције овог тржишта, јер у конкретном случају та подела не утиче
на оцену ефеката пријављене концентрације, с обзиром на то да концентрација неће
нарушити конкуренцију у Републици Србији. Релевантно географско тржиште је
одређено као тржиште Републике Србије, што је такође у складу са предлогом
подносиоца пријаве.
Према наводима подносиоца пријаве, он није активан на овом релевантном
тржишту, јер се његова повезана друштва, регистрована за обавање консултантских
активности у вези са пословањем и осталим управљањем, баве искључиво продајом,
односно издавањем властитих непокретности, односно нису пословно активна. На
основу података достављених у пријави, Комисија је извршила процену тржишних
удела учесника на овом тржишту, с обзиром на то да није могла да прихвати уделе које
је у пријави навео подносилац пријаве. Према проценама Комисије, а на основу
података наведених у пријави, тржишни удео друштва BSC износи 0,02%.
2) Друго тржиште је одређено као тржиште лучких и пратећих услуга, с
обзиром на делатност друштва LUKA DUNAV, које пружа комплетне лучке услуге, а
које обухватају активности на претовару и складиштењу роба (претоварно складишне
манипулације) између свих видова транспорта, укључујући услуге сидришта,
пристанишне услуге, шпедитерске услуге, услуге претовара контејнера, услуге
радионице и техничких средстава, услуге одржавања, транспортне услуге и остало.
Поред основне претоварно-складишне делатности, друштво LUKA DUNAV обавља и
друге неопходне пратеће пословне активности, као што су трговина на велико и мало
шљунка или изнајмљивање некретнина. Комисија није разматрала поделу на ужа
тржишта, јер таква подела није од значаја за оцену ефеката концентрације, а и друге
пратеће активности којима се ово друшво бави уско су везане и неопходне за пружање
лучких услуга. Релевантно географско тржиште је одређено као тржиште Републике
Србије, што је у складу са предлогом подносиоца пријаве.
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На основу података достављених у пријави, Комисија је извршила процену
тржишних удела учесника на овом тржишту, с обзиром на то да није могла да прихвати
уделе које је у пријави навео подносилац пријаве. Према проценама Комисије, а на
основу података који су наведени у пријави, тржишни удео друштва LUKA DUNAV је
око 14,1%, а удели највећих конкурената – друштава Лука Београд и Лука Нови Сад су
40,9% и 23,4%, респективно. Подносилац пријаве не послује на овом релевантном
тржишту.
3) Треће релевантно тржиште је одређено као тржиште некретнина за
комерцијалну употребу, имајући у виду да су учесници у концентрацији активни на
овом тржишту. Комисија је, приликом одређивања овог релевантног тржишта
производа, пошла од поделе некретнина која је извршена према њиховој намени, а
према којој се некретнине деле на некретнине намењене комерцијалној употреби
(канцеларијски простор, малопродајни простор, индустријски објекти) и некретнине
намењене становању (станови, стамбене зграде, куће и др.). Комисија оцењује да се
наведене некретнине разликују и да се не могу сматрати заменљивим у погледу
њиховог својства, уобичајене намене и цене, јер се разликују њихова намена и чиниоци
који одређују однос понуде и тражње на тржишту некретнина, а што условљава поделу
тржишта некретнина на тржиште некретнина за комерцијалну употребу – тржиште
пословног простора, и тржиште некретнина за стамбену употребу (нпр. финансијски
чиниоци, цена некретнина, методологија процене вредности некретнине, локација,
квалитет градње, физичке карактеристике и површина некретнина, пратећа
инфраструктура, рок трајања закупа, корисници некретнина, куповна моћ
становништва, стамбена политика, и др.). Као релевантно географско тржиште је
одређено тржиште Републике Србије.
Подносилац пријаве послује на овом тржишту преко повезаних друштава
(ПАРАЛЕЛА, Б-ГРАД ИНВЕСТ и ГРАДИТЕЉ-ХОЛДИНГ), која се, према његовим
наводима, баве издавањем властитих некретнина за комерцијалну употребу (пословни
простор) у Београду и Горњем Милановцу. Циљно друштво послује на тржишту
некретнина преко друштва SENTRIS, које се искључиво бави издавањем властитих
некретнина за комерцијалну употребу у Београду.
Комисија није могла да прихвати тржишне уделе учесника на овом тржишту које
је навео подносилац пријаве, па је на основу доступних података наведених у пријави
извршила процену тржишног удела тих друштава и конкурената, за које су подаци
били доступни, и то како следи: „Паралела“ (0,003%), „Б-Град“ (0,17%) „ГрадитељХолдинг“ (0,09%), „Сентрис“ (0,05%), UŠĆЕ SHOPPING CENTER DOO BEOGRAD
(22,45%), DELTA CITY 67 DOO BEOGRAD (15,57%), NBGP PROPERTIES DOO
BEOGRAD (14,72%), BLOK 67 ASSOCIATES DOO BEOGRAD (9,69%). Комисија
процењује да подносилац пријаве има удео од 0,263%, а да заједнички тржишни удео
учесника у концентрацији на тржишту издавања некретнина за комерцијалну употребу
износи око 0,313%.
4) Четврто релевантно тржиште производа је дефинисано као тржиште
производње и продаје вина и жестоких алкохолних пића (вињак, водка, ракија,
бренди и сл.), а као релевантно географско тржиште одређено је тржиште Републике
Србије. Комисија је оценила да овако дефинисано тржиште није потребно уже
дефинисати, према врстама производа који су заступљени у асортиману циљног
друштва, јер се активности учесника у концентрацији на овом тржишту не преклапају,
па даља подела није од утицаја на оцену ефеката концентрације на конкуренцију.
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Циљно друштво послује на тржишту вина и жестоких алкохолних пића преко друштва
РУБИН, које се бави производњом и прерадом грожђа и производњом и велепродајом
вина од грожђа, вињака, других ракија и других алкохолних пића. Подносилац пријаве
не послује на овом тржишту.
Према проценама подносиоца пријаве, тржишни удео друштва РУБИН, као
лидера на тржишту производње вина и жестоких алкохолних пића је 39,96% (према
обиму продаје), односно 34% (према вредности продаје). Удели најважнијих
конкурената, које подносилац пријаве наводи у пријави, износе: АД ВИНО ЖУПА
АЛЕКСАНДРОВАЦ (28,16%), ВИНАРИЈА ЧОКА ПЛУС ДОО СУБОТИЦА (7,19%),
ВИНАРИЈА КОВАЧЕВИЋ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ, ИРИГ
(2,3%), и остали учесници са појединачним уделима око 1%. Подносилац пријаве
наводи да конкуренти - увозници нису узети у обзир при обрачуну процене удела
друштва РУБИН и конкурената – домаћих произвођача, с обзиром на то да они немају
производњу на територији Републике Србије, односно да нису обухваћени подацима о
укупно оствареној вредности продаје које објављује Републички завод за статистику.
5) Пето релевантно тржиште производа је дефинисано као тржиште производње
и продаје кекса и других кондиторских производа, на којем послује друштво
МЕДЕЛА, као једно од друштава из групе „BSC“. Као релевантно географско тржиште
је одређено тржиште Републике Србије. Ово тржиште обухата производе који се
означавају генеричким називом „кондиторски“, а у које спадају производи на бази
какаоа (чоколада и сродни производи), производи на бази брашна (кекс, вафли и
сродни производи), производи на бази шећера (бомбони, жвакаће гуме и сродни
производи), слани програм, укључујући снек производе. Друштво МЕДЕЛА се бави
производњом, велепродајом и малопродајом кондиторских производа и то: штрудли и
чајних пецива, вафел производа, производа преливених какао преливом и пуњених
чајних пецива.
На основу података којима је располагао за потребе одређивања укупне величине
тржишта кондиторских производа, као и одређивања удела друштва МЕДЕЛА и
највећих конкурената на том тржишту (подаци АПР-а, РЗС-а и Инфо Поинт-а),
подносилац пријаве је Комисији доставио најбоље процене тих удела. Тако удео
друштва МЕДЕЛА на овом тржишту, применом вредносних података, износи 2,48%, а
тржишни удели за групу највећих конкурената који су учесници на овом релевантном
тржишту износе: „Бамби“ –Пожаревац (35,41%), „Штарк“ – Београд (30,96%), „Јафа“ –
Црвенка (10,73%) и „Банини“ – Кикинда (7,92%).
Комисија напомиње да је до процене укупне величине тржишта кондиторских
производа и горе приказаних тржишних удела, подносилац дошао тако што је
комбиновао различите изворе података, што је довело до извесних одступања (иако не
и значајних) од процена до којих је Комисија дошла, користећи само један од наведена
три извора података – базу података Инфо Поинт. Према овим проценама, а на основу
података из пријаве, тржишни удео друштва МЕДЕЛА на овако одређеном
релевантном тржишту износи 4,2%, а највећи конкуренти су „Бамби“ –Пожаревац и
„Јафа“ – Црвенка, чији тржишни удели износе 59,9% и 18%, респективно, док остали,
горе поменути конкуренти, остварују знатно мање уделе на домаћем тржишту. Ради
потпуног стицања увида у тржишну позицију друштва МЕДЕЛА, Комисија је тржишни
удео овог друштва ценила не само на основу показатеља о оствареној вредности
продаје на домаћем тржишту, него и у односу на укупно произведене количине
релевантног производа. Према овом показатељу, друштво МЕДЕЛА, има тржишни
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удео од 2,85%, што незнатно одступа од процене тржишног удела, до које је, применом
вредносних података, дошао подносилац пријаве.
6) Шесто релевантно тржиште производа је одређено као тржиште производње
и продаје хлеба и пецива широког асортимана, с обзиром на делатност друштва
ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА ПАНЧЕВО. Ово друштво се бави производњом хлеба,
свежих пецива и колача (производњом хлеба у индустријском погону, специјалних
врста хлеба, разног пецива, обланди и презли), као и трговином на велико и трговином
на мало хлебом, тестенинама, колачима и слаткишима у специјализованим
продавницама.
Приликом одређивања релевантног географског тржишта, Комисија је имала у
виду околност да је тржиште хлеба и пецива широког асортимана високо сегментирано
на велики број малих пекара, као и то да се највећи део продаје свежих пекарских
производа може обављати у кругу до 100 км, како би они били свежи за потрошаче. Из
тог разлога, Комисија је за потребе овог поступка, релевантно географско тржиште
дефинисала као локално тржиште, односно тржишта појединих градова, а имајући у
виду да се делатност продаје хлеба и пецива широког асортимана обавља на територији
места на коме је смештен производни погон и у његовој ближој околини, као и места
где се врши малопродаја тих производа. У конкретном случају ради се о територији
градова Београд и Панчево, с обзиром на то да се пословна активност друштва
ПЕКАРСКА ИНДУСТРИЈА која се односи на производњу и продају свежег хлеба и
дневног пецива,обавља на овим локалним тржиштима.
Подносилац пријаве наводи да није активан на тржишту хлеба и пецива широког
асортимана, а да су највећи конкуренти циљног друштва су Дон Дон д.о.о. Београд,
Београдска пекарска индустрија, Београд АС - Браћа Станковић д.о.о. Бегаљица и
Тргоцентар д.о.о Београд.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац
пријаве, закључила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици
Србији, имајући у виду да се активности учесника у концентрацији преклапају само на
једном тржишту, и то на територији града Београда.
На тржишту некретнина за комерцијалну употребу, заједнички тржишни удео
учесника у концентрацији је 0,313%, што је занемарљиво учешће у поређењу са
осталим учесницима на овом тржишту. На осталим релевантним тржиштима нема
преклапања у пословању учесника у концентрацији, с обзиром на то да подносилац
пријаве, према његовим наводима, не послује ни на једном тржишту.
У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у
смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa.
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, 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.
Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од
дана достављања решења.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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