Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-294/2017-15
Датум: 28. јул 2017. године
Београд
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“, бр. 49/11), одлучујући по Пријави концентрације број: 6/0-02-294/2017-1
друштва Kopernikus Systems d.o.o. Beograd са регистрованим седиштем на
адреси Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 69г, Београд-Нови Београд, Република
Србија, поднетој 29. марта 2017. године преко законског заступника, директора
Срђана Миловановића, дана 28. јула 2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника
на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле друштва Kopernikus
Systems d.o.o. Beograd са регистрованим седиштем на адреси Булевар Арсенија
Чарнојевића бр. 69г, Београд-Нови Београд, Република Србија, регистрованог у
Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 21246719 над друштвом
Hotelsko ugostiteljsko i turističko preduzeće Prag a.d. Beograd, са регистрованим
седиштем на адреси Краљице Наталије бр. 27, Београд, Република Србија,
регистрованим у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем:
06932517, до које долази стицањем свих издатих акција друштва Hotelsko
ugostiteljsko i turističko preduzeće Prag a.d. Beograd.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио
износ од 43.983,35 (четрдесеттрихиљадедеветстотинаосамдесеттри и 35/100)
динара
дана
12.
маја
2017.
године
и
2.525.478,90
(двамилионапетстотинадвадесетпетхиљадачетиристотинеседамдесетосам
и
90/100) динара дана 25. јула 2017. године на рачун Комисије за заштиту
конкуренције, што укупно представља прописани износ за издавање решења о
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Друштво Kopernikus Systems d.o.o. Beograd са регистрованим седиштем на
адреси Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 69г, Београд-Нови Београд, Република
Србија, регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем:
21246719 (у даљем тексту: Kopernikus Systems, подносилац Пријаве) је поднело
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Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) Пријаву
концентрације број: 6/0-02-294/2017-1 дана 29. марта 2017. године (у даљем
тексту: Пријава) која настаје стицањем непосредне контроле подносиоца
Пријаве над друштвом Hotelsko ugostiteljsko i turističko preduzeće Prag a.d.
Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Краљице Наталије бр. 27,
Београд, Република Србија, регистрованим у Агенцији за привредне регистре
под матичним бројем: 06932517 (у даљем тексту: Hotel Prag, Циљно друштво),
до које долази стицањем свих издатих акција друштва Hotelsko ugostiteljsko i
turističko preduzeće Prag a.d. Beograd. Пријава је поднета преко законског
заступника, директора Срђана Миловановића.
С обзиром да поднета документација Комисији није била у свему
усклађена са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације
(„Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве
су отклоњени допунама Пријаве заведеним у Комисији под бројем: 6/0-02294/2017-2 од 10. априла 2017. године, бројем: 6/0-02-294/2017-3 од 10. априла
2017. године, бројем: 6/0-02-294/2017-4 од 12. априла 2017. године, бројем: 6/002-294/2017-5 од 19. априла 2017. године, бројем: 6/0-02-294/2017-7 од 16. маја
2017. године, бројем: 6/0-02-294/2017-12 од 2. јуна 2017. године и бројем: 6/002-294/2017-14 од 30. јуна 2017. године.
Након што је Пријава допуњена на напред наведен начин, Комисија је
утврдила да је Пријава потпуна, да је поднета Комисији у скраћеном облику у
складу са чланом 3. и чланом 6. став 1. тачка 1. Уредбе, и да су испуњени
услови за поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку.
Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве уплатио
прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном
поступку, што је констатовано у ставу II диспозитива.
Увидом у целокупну предметну документацију и јавно доступне податке,
утврђено је како следи:
Учесници у концентрацији
Kopernikus Systems представља домаће привредно друштво које је
основано 1. децембра 2016. године и регистровано уписом у Регистар
привредних субјеката Агенције за привредне регистре Републике Србије (у
даљем тексту: АПР) статусне промене издвајање уз оснивање привредног
друштва Društvo za proizvodnju, promet i inženjering Kopernikus Technology d.o.o.
Beograd (Novi Beograd), матични број: 17202057 (у даљем тексту: Kopernikus
Technology), као друштва дељеника и привредног друштва Kopernikus Systems
d.o.o. Beograd (Novi Beograd) као новооснованог друштва услед статусне
промене издвајање уз оснивање. Предметном статусном променом се издвојио
део имовине и обавеза, укључујући и део основног капитала друштва
дељеника/преносиоца - Kopernikus Technology и пренео на новоосновано
друштво/стицаоца - Kopernikus Systems, са циљем да се остваре предуслови за
ефикасније пословање функционално различитих области обављања делатности
Kopernikus Technology-а, тако што ће Kopernikus Systems, новоосновано
друштво настало издвајањем, пренетом имовином обављати предметну
делатност. Спровођење наведене статусне промене је обављено у складу са
донетим Планом поделе на основу члана 492. Закона о привредним друштвима
(„Службени гласник РС“, број 36/11, 99/11, 83/14 – др. закон и 5/15). Из Плана
поделе се види да је једини члан Kopernikus Technology-а са 100% удела,
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друштво Kopernikus LLC, матични број: 001317286-3248753, са регистрованим
седиштем на адреси Wilmington, Delawere, Silverside roаd 3551, Suite 105,
Сједињене Америчке Државе (у даљем тексту: Kopernikus LLC), постао и једини
члан Kopernikus Systems-а са 100% удела. У сва три друштва (Kopernikus LLC,
Kopernikus Technology, Kopernikus Systems) за директора је именован Срђан
Миловановић, ЈМБГ 0610966730067, који је 100% власник и законски заступник
Kopernikus LLC-а.
Подносилац Пријаве је, на напред изложен начин, основан са претежном
регистрованом делатношћу: куповина и продаја властитих некретнина – шифра
6810, а друга предвиђена делатност је: кабловске телекомуникације – шифра
6110. Ово друштво има и огранак: Kopernikus Systems d.o.o. Beograd ogranak
Kopernikus
produkcija
чија
је
претежна
делатност:
производња
кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма –
шифра 5911.
Дана 23. децембра 2016. године у АПР-у је регистрована промена
чланова Kopernikus Systems-а: уместо Kopernikus LLC са 100% удела уписано је
друштво Kopernikus Corporation B.V., матични број: 66506247/RSIN 856585117,
које се бави делатношћу финансијског холдинга, са регистрованим седиштем на
адреси Haaksbergweg 71, 1101 BR Amsterdam, Холандија са 100% удела (у
даљем тексту: Kopernikus Corporation B.V.), као вид реструктурирања унутар
групе, с обзиром да је 100% власник оба друштва Срђан Миловановић који је,
такође, и законски заступник и директор Kopernikus Systems-а. Претходно, дана
21. децембра 2016. године, регистрована је иста промена чланова и код друштва
Kopernikus Technology.
Поред наведених страних, Срђан Миловановић остварује контролу и над
следећим друштвима регистрованим у Републици Србији:
1. Kopernikus Technology са регистрованим седиштем на адреси
Јурија Гагарина бр. 206, Београд-Нови Београд, Република Србија,
матични број: 17202057. Претежна регистрована делатност
друштва је кабловске телекомуникације - шифра: 6110. Ово
друштво има и огранке: KCN Records са регистрованим седиштем
на истој адреси и са делатношћу: снимање и издавање звучних
записа и музике – шифра 5920 и Kopernikus Technology Internet са
регистрованим седиштем на истој адреси и са делатношћу:
кабловске телекомуникације – шифра 6110. Срђан Миловановић
је законски заступник за оба огранка. Решењем Комисије број:
6/0-02-588/2016-7 од 1. септембра 2016. године одобрено је
успостављање заједничке контроле над друштвом Kopernikus
Technology од стране друштва KPNK Cooperatief U.A., са
седиштем на адреси Amstelveenseweg 760, 1081 JK Amsterdam,
Холандија, са регистрационим бројем 000035121025, RSIN број
856421133 са стеченим 51% удела и друштва Kopernikus
Corporation B.V. са задржаним 49% удела у Kopernikus
Technology;
2. Kopernikus Systems – како је напред наведено;
3. Kopernikus Borac d.o.o. Beograd са регистрованим седиштем на
адреси Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 69г, Београд-Нови
Београд, Република Србија, регистрован у Агенцији за привредне
регистре под матичним бројем: 07001274. Претежна регистрована
делатност друштва је производња мерних, истраживачких и
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навигационих инструмената и апарата - шифра: 2651. Kopernikus
Systems је члан са 100% удела, а Срђан Миловановић је законски
заступник и директор овог друштва;
4. Kopernikus Hotels and Restaurants d.o.o. Beograd са регистрованим
седиштем на адреси Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 69г,
Београд-Нови Београд, Република Србија, регистрован у Агенцији
за привредне регистре под матичним бројем: 21252379. Претежна
регистрована делатност друштва је куповина и продаја властитих
некретнина – шифра 6810. Kopernikus Systems је члан са 100%
удела;
5. Kopernikus Real Estate d.o.o. Beograd са регистрованим седиштем
на адреси Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 69г, Београд-Нови
Београд, Република Србија, регистрован у Агенцији за привредне
регистре под матичним бројем: 21294993. Претежна регистрована
делатност друштва је изградња стамбених и нестамбених зграда –
шифра 4120. Kopernikus Systems је члан са 100% удела.
Такође, Срђан Миловановић је члан са 45% удела у друштву Brascuba
d.o.o. Beograd-Novi Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Булевар
Арсенија Чарнојевића бр. 69г, Београд-Нови Београд, Република Србија,
регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 20846194.
Претежна регистрована делатност друштва је трговина на велико дуванским
производима – шифра 4635.
Сва напред наведена друштва која су под крајњом контролом Срђана
Миловановића представљају једног учесника на тржишту у складу са чланом 5.
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у
даљем тексту: Закон).
Hotel Prag је грађен у Београду у периоду од маја до новембра 1929.
године, званично отворен у децембру исте године, а име „Праг“ је добио по
првом власнику, Чеху. Представља један од најстаријих београдских хотела са
дугом традицијом. Због своје изузетне архитектуре данас се налази под
заштитом Завода за заштиту споменика културе града Београда. Следећа
особеност Hotel-а Prag је да је првобитно пружао смештај у искључиво
једнокреветним собама, јер су, с обзиром на локацију у ужем градском језгру
Београда, његове услуге углавном биле намењене пословним људима. Након
Другог светског рата организован је као друштвено предузеће и пословао као
хотел Б категорије. Дана 17. јула 2007. године Агенција за приватизацију
Републике Србије закључила је Уговор о продаји друштвеног капитала методом
јавне аукције субјекта приватизације - Hotel Prag са конзорцијумом физичких
лица који су чинили Томислав Ђорђевић и Јован Пејчић из Новог Сада.
Следствено, на првој ванредној Скупштини акционара донета је и одлука о
промени облика организовања из друштвеног предузећа у акционарско
друштво. Овај уговор је Агенција за приватизацију раскинула 2010. године, да
би потом нови власник удела од 63,9% акција, постало друштво International
Business Investment d.o.o. Novi Sad, Регистар акција и удела је имао власнички
удео од 32,6% акција, а преостали удео, око 3,4% акција, мали акционари.
У међувремену је Hotel Prag, комплетно реновиран и са 82 собе,
рестораном, аперитив баром, летњом баштом, 3 конференцијске сале и 2 бизнис
канцеларије (потпуно технички опремљене), категорисан као пословни хотел са
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4 звездице. Са 49 запослених обавља своју претежну регистровану делатност:
хотели и сличан смештај – шифра 5510.
Циљно друштво нема зависна и повезана друштва.
Министарство привреде Републике Србије је почев од 1. јуна 2016.
године у више наврата током исте године оглашавало Поступак јавног
прикупљања понуда са јавним надметањем ради продаје капитала субјекта
приватизације – Hotel-а Prag (у даљем тексту: Поступак) по почетној цени од
907.156,00 евра (једна трећина процењене вредности капитала Циљног друштва
на дан 31. децембар 2017. године која износи 2,7 милиона евра). Поступци су,
један за другим, проглашавани неуспешним јер до истека прописаног рока није
достављена ниједна понуда, све до Поступка на јавни позив од 27. децембра
2016. године када су достављене три понуде.
На сајту Министарства привреде је објављено 13. марта 2017. године да
је Комисија за спровођење Поступка одржала седницу 10. марта 2017. године на
којој је констатовала да су достављене три понуде валидне и да су створени
услови за спровођење поступка јавног надметања на ком је почетна цена
капитала Циљног друштва износила 907.156,00 евра. Након спроведеног
поступка јавног надметања, највиша постигнута излицитирана цена је била
907.200,00 евра (5,19 евра по акцији), од стране учесника у Поступку,
Kopernikus Systems d.o.o. Beograd, чиме су се створили услови да га Комисија за
спровођење Поступка прогласи условно купцем 32,61034% капитала субјекта
приватизације – Hotel-а Prag.
Међутим, током трајања Поступка, акције Циљног друштва су се
продавале и на Београдској берзи и њихова цена је порасла са 500 на 1.736
динара по акцији (14 евра по акцији) по којој цени је подносиоцу Пријаве
продат и већински пакет акција који је поседовао већински власник Циљног
друштва International Business Investment d.o.o. Novi Sad. Због наведеног
Министарство привреде је Одлуком бр. 023-02-1977/2016-05-178/01-2003 пре
потписивања купопродајног уговора поништило предметну аукцијску продају,
јер је оцењено да би том продајом био оштећен буџет Републике Србије.
Опис концентрације и акт о концентрацији
Као што из претходно наведеног следи, подносилац Пријаве је паралелно
са настојањем да купи државни пакет акција Циљног друштва у Поступку,
куповао и акције Циљног друштва на Београдској берзи. У вези са тим
подносилац Пријаве је Комисији доставио следећу документацију која
потврђује куповину акција на Београдској берзи, а коју је израдио његов брокер:
Brokersko-dilersko društvo Intercity broker a.d. Beograd, матични број: 17421506:
1) Обавештење о извршењу налога куповине бр. А00-109638 – куповина 24.
фебруара 2017. године укупно 1.653 акција Hotel-а Prag, по појединачној
цени од 900,00 динара;
2) Обавештење о извршењу налога куповине бр. А00-109818 – куповина 9.
марта 2017. године укупно 100 акција Hotel-а Prag, по појединачној цени
од 1.350,00 динара;
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3) Обавештење о извршењу налога куповине бр. А00-109846 – куповина 13.
марта 2017. године укупно 596 акција Hotel-а Prag, по појединачној цени
од 1.736,00 динара;
4) Обавештење о извршењу налога куповине бр. А00-109846 – куповина 13.
марта 2017. године укупно 305.404 акција Hotel-а Prag, по појединачној
цени од 1.736,00 динара;
5) Обавештење о извршењу налога куповине бр. А00-109847 – куповина 13.
марта 2017. године укупно 37.165 акција Hotel-а Prag, по појединачној
цени од 1.736,00 динара;
6) Обавештење о реализацији налога куповине акција Hotel-а Prag од стране
Kopernikus Systems-а, које садржи преглед закључених трансакција на
берзи на напред наведене датуме, када је укупно купљено на берзи
344.918 акција (64,43717%) Hotel-а Prag;
7) ЦРХОВ – Структура капитала издаваоца Hotel Prag a.d. Beograd на дан
28. март 2017. године – укупно 535.278 акција (Kopernikus Systems –
344.918 акција/64.437171%, Регистар акција и удела – 174.556
акција/32.610345%, остали 15.804 акција/2.952484%);
8) Решење Комисије за хартије од вредности број: 4/0-32-786/4-17 од 11.
априла 2017. године о одобрењу објављивања понуде за преузимање
акција;
9) Обавештење о куповини акција Понудом за преузимање акција на дан 3.
маја 2017. године (купљено 184.596 акција од расположивих 190.360, по
појединачној цени од 1.736,00 динара);
10) Извештај о преузимању акција објављен 5. маја 2017. године у дневним
новинама „Danas“;
11) ЦРХОВ – Структура капитала издаваоца Hotel Prag a.d. Beograd на дан 9.
мај 2017. године – укупно 535.278 акција (Kopernikus Systems – 529.514
акција/98.923176%, остали 5.764 акција/1.076824%).
Као што из напред наведене документације под редним бројем 1 - 11
произилази, подносилац Пријаве је објавио понуду за преузимање свих
преосталих издатих акција Циљног друштва – 190.360 акција/35,56% обичних
акција по цени 1.736,00 динара по акцији са роком важења понуде од 12. априла
до 3. маја 2017. године (21 дан). Обавеза објављивања понуде за преузимање је
настала за подносиоца Пријаве, сходно члану 6. став 1. Закона о преузимању
акционарских друштава („Службени гласник РС“, број 46/06, 107/09, 99/11 и
108/16, у даљем тексту: Закон о преузимању), дана 13. марта 2017. године,
куповином 343.165 акција Циљног друштва на Београдској берзи, чиме је
прешао контролни праг од 25% акција с правом гласа Циљног друштва.
Комисија је констатовала да је подносилац Пријаве и након понуде за
преузимање даље стицао акције са правом гласа Циљног друштва сходно члану
6. став 4. Закона о преузимању, тако да тренутно поседује 100% (535.278) акција
Циљног друштва (www.crhov.rs/odabraniemitent, на дан 19. јул 2017. године).
С обзиром да је у напред наведеној документацији под редним бројем 8 –
11 исказана воља подносиоца Пријаве да закључи предметне трансакцију и исте
спроведе, Комисија ју је прихватила као правни основ предметне
концентрације.
Према наводима у Пријави, спровођење предметне концентрације ће
омогућити подносиоцу Пријаве прилику за обављање пословних активности и у
хотелско-угоститељској делатности, а стицање потпуног власништва над
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Циљним друштвом ефикасније управљање и стицање веће добити од пословања
Циљног друштва.
Учесници у концентрацији намеравају да спроведу предметну
концентрацију најкасније до краја 2017. године.
Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације
Као што из напред приказаног проистиче, предложена концентрација се
тиче стицања контроле једног учесника на тржишту над другим учесником на
тржишту, у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.
Из података достављених Комисији о укупном годишњем приходу
најмање два учесника у концентрацији оствареном на тржишту Републике
Србије у претходној обрачунској години – проистиче да исти надмашују износе
остварених укупних годишњих прихода из другог алтернативног услова из
члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне
концентрације Комисији.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 2. и став
3. Закона.
Релевантно тржиште
Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и
следеће уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у
концентрацији.
Подносилац Пријаве обавља пословне активности у вези са његовим
регистрованим делатностима: куповином и продајом властитих некретнина,
кабловским телекомуникацијама, производњом кинематографских дела, аудиовизуелних производа и телевизијског програма (огранак).
Контролни члан подносиоца Пријаве, Kopernikus Corporation B.V. из
Холандије, се бави делатношћу финансијског холдинга.
Повезано друштво подносица Пријаве, Kopernikus Technology, обавља
пословне активности у вези са његовим регистрованим делатностима:
кабловским телекомуникацијама, снимањем и издавањем звучних записа и
музике (огранак).
Циљно друштво обавља пословне активности у оквиру хотелско
угоститељских делатности.
Као што из напред наведеног проистиче, учесници у концентрацији
обављају пословне активности на различитим тржиштима.
Полазећи од релевантних тржишних активности Циљног друштва на
домаћем тржишту подносилац Пријаве је Комисији предложио као релевантно
тржиште производа пружање услуге ноћења у хотелу са четири звездице.
Подносилац Пријаве је као релевантно географско тржиште предложио
град Београд, као територију где се обављају предметне пословне активности.
Комисија је прихватила овако дефинисано релевантно тржиште као
исправно.
Подносилац Пријаве је користио податке Туристичке организације
Београда, према којима су хотели са четири звездице у Београду следећи: Hotel
PRAG, Life DESIGN хотел, IN хотел Београд, Best Western M, хотел MAJESTIC,
хотел Holiday INN, хотел Allure Caramel by Karisma, хотел Belgrade
Falkensteiner, хотел 88 Rooms, хотел Constantine the Great, хотел Златник, хотел
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Mr. President, Radisson Blu Mill хотел, Београд, Хотел Excelsior, Belgrade Art
хотел, Jump In хотел Београд, хотел Zira, хотел Palace, Envoy хотел, Courtyard
Belgrade City Center, хотел Queen Astoria, хотел Hedonic, хотел Prestige, Belgrade
City хотел, хотел Mint, хотел Majdan, хотел Šumadija, хотел Moskva, хотел
Crowne Plaza. Од наведених, подносилац Пријаве и Циљно друштво су
издвојили десет хотела који су у погледу капацитета и врсти услуга које
пружају најсличнији Циљном друштву (Табела 1). Најзаступљенија услуга у
овим хотелско-угоститељским објектима јесте услуга ноћења у хотелу.
Према подацима из Пријаве, укупне вредности за релевантно тржиште су
следеће: број ноћења у хотелско угоститељским објектима са четири звездице
на територији града Београда у 2016. години износи 845.446 (Туристичка
организација Београда). Вредност пружања услуге ноћења у хотелскоугоститељским објектима са четири звездице, на територији града Београда у
2016. години, према процени подносиоца Пријаве на основу доступних
података, износи 53.131.006. евра.
Процене подносиоца Пријаве просечне годишње попуњености,
оствареног броја ноћења, оствареног промета, тржишног учешћа у односу на
обим и вредност релевантне услуге, за Циљно друштво и његове конкуренте у
Београду у 2016. години приказани су у Табели 1:
Табела 1
назив
хотела са
4
звездице

PRAG
Life
DESIGN
MAJESTI
C
88 Rooms
Mr.
President
Excelsior
Jump In
Palace
Queen
Astoria
City
Šumadija
∑

број
соба
у
хоте
лу

прос.
годиш.
попуње
ност процена

82
67

60%
75%

88

остварен
број
ноћења процена

тржиш
но
учешће
по
обиму
у % (∑
854.44
6)

просе
чна
цена
ноће
ња у
ЕУР

17600
18831

2,06%
2,20%

65
70

промет на тржиш.
основу
учешће
броја
по
ноћења у вреднос
ЕУР
ти/
промет
у у %
(∑
53.131.
006
ЕУР)
1144000
2,15%
1318170
2,48%

64%

20557

2,41%

65

1336205

2,51%

88
61

58%
68%

18630
15140

2,18%
1,77%

65
59

1210950
893260

2,28%
1,68%

65
51
70
85

63%
66%
60%
68%

14947
12285
15330
21100

1,75%
1,44%
1,79%
2,47%

60
68
59
60

896820
835380
904470
1266000

1,69%
1,57%
1,70%
2,38%

59
104

60%
55%

12921
20878
188.219

1,51%
2,44%
22,02%

58
55

749418
1148290
11.702.963

1,41%
2,16%
22,01%
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Према подносиоцу Пријаве извор података садржаних у Табели 1 је
следећи: званични подаци Туристичке организације Београда о броју ноћења
туриста у хотелима са 4 звездице у 2016. години у Београду. Остали приказани
подаци су процена менаџмента учесника у концентрацији на основу јавно
доступних информација о броју смештајних капацитета конкурената и јавно
доступних података о остварним резултатима. Подносилац Пријаве и Циљно
друштво нису имали на располагању прецизније податке о попуњености
смештајних капацитета конкурената, јер исти спадају у њихове пословне тајне.
Приказани подаци за изабрану групу хотела са четири звездице у Табели
1 показују да исти представљају четвртину од укупних података за хотеле са
четири звездице у Београду за 2016. годину, али и у овом облику приказују
позицију Циљног друштва у оквиру овог „узорка“, која се налази у горњој
половини табеле „узорка“.
Оцена ефеката концентрације
Спровођење предметне концентрације ће довести једино до промене
власничке структуре Циљног друштва, односно до стицања комплетног пакета
акција Циљног друштва од стране подносиоца Пријаве. Из разлога да поносилац
Пријаве није присутан на релевантном тржишту, пословне активности учесника
у концентрацији се не преклапају, што доводи до закључка да ће и конкурентска
ситуација на релевантном тржишту остати непромењена.
Према приказаном, на релевантном тржишту Циљно друштво има ниске
тржишне уделе (по обиму и вредности релевантне услуге), а, додатно, и
спровођење предметнe концентрацијe неће утицати на њихово повећање. Уз
наведено и велики број конкурената, као и оних са врло сличном тржишном
позицијом, условиће да се подносилац Пријаве и Циљно друштво, након
спровођења концентрације неће моћи понашати независно од осталих учесника
на тржишту.
Према досадашњој пракси Комисије предметно релевантно тржиште
производа би се дефинисало као пружање услуге ноћења у луксузним хотелима
са 4 и 5 звездица. Комисија је прихватила предлог подносиоца Пријаве за уже
релевантно тржиште производа - пружање услуге ноћења у хотелу са четири
звездице, јер је и на њему тржишни удео Циљног друштва само 2,06%, односно
2,15%, док би на релевантном тржишту производа услуге ноћења у луксузним
хотелима са 4 и 5 звездица ти тржишни удели били још мањи, а ефекти још
занемарљивији.
Према наводима у Пријави, иако је присутан велики број
учесника/конкурената на релевантном тржишту, такође је присутан и тренд
раста броја ноћења домаћих и страних туриста у претходном периоду, тако да се
очекује и отварање додатних хотелско-угоститељских капацитета са четири
звездице. Услови за улазак на релевантно тржиште су садржани у одговарајућој
регулативи и као такви не могу се сматрати значајним баријерама за улазак на
ово тржиште.
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Намера је подносиоца Пријаве, да након спровођења концентрације,
улаже у повећање квалитета услуга, као и у развој релевантних услуга Циљног
друштва, што може утицати и на друге учеснике на релевантом тржишту, па и
довести до повољнијих цена за крајње потрошаче, повећању избора и квалитета
услуга које им се нуде.
Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у
конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у
првом ставу диспозитива решења.
Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета 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.
Упутство о правном средству:
Против овог решења није дозвољена жалба, али се може покренути
управни спор тужбом код Управног суда у Београду у року од 30 дана од
дана пријема решења за коју се плаћа такса у висини од 390 динара.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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