Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-648/2018-5
Датум: 25. октобар 2018. године

Објављени текст садржи заштићене податке.Заштићени
подаци приказани су ознаком [...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите

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 6/0-02-648/2018-1, коју је дана 07. септембра 2018. године
поднело привредно друштво Empiret d.o.o., са седиштем на адреси Булевар Ослобођења
131, Вождовац, Београд, Србија, преко пуномоћника адвоката Уроша Поповића, из
адвокатске канцеларије Bojović & Partners, из Београда, улица Француска број 27,
Београд, дана 25. октобра 2018. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва
Empiret d.o.o., са седиштем на адреси Булевар Ослобођења 131, Вождовац, Београд,
Србија, матични број 20967358, над привредним друштвом GTC Business Park d.o.o.
Beograd, са седиштем на адреси Милутина Миланковића 9ђ, Нови Београд, Београд,
Србија, матични број 17566652, куповином 100% удела.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, дана 23. октобра 2018 године уплатио
износ од 2.960.262,50 (двамилионадеветстошездесетхиљададвесташездесетдва и 50/100)
динара на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља одговарајући
прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Empiret d.o.o., са седиштем на адреси Булевар Ослобођења 131,
Вождовац, Београд, Србија, матични број 20967358, (у даљем тексту: подносилац
пријаве или друштво Емпирет), поднело је дана 07. септембра 2018. године преко
пуномоћника, адвоката Уроша Поповића, пријаву концентрације која је заведена под
бројем 6/0-02-648/2018-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту
по скраћеном поступку.
Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница
које проистичу из садржаја поднете пријаве, и њене допуне од 1. октобра 2018. године,
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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 начину подношења пријаве концентрације („Службени
гласник РС“, број 05/16).
Подносилац пријаве је 07. септембра 2018. године, доставио Комисији и захтев за
одређивање мере заштите података и извора података, о чему је одлучено посебним
Закључком број 6/0-02-648/2018-4, од 25. октобра 2018. године.
Учесници у концентрацији
Учесник у концентрацији, друштво Емпирет је основано 29.10.2013. године, а претежна
делатност је куповина и продаја властитих некретнина (шифра делатности: 6810). Према
наводима у пријави, друштво Емпирет је инвеститор Кинеског културног центра, на
катастарској парцели број 1005/2 КО Нови Београд, у улици Трешњиног цвета 6р.3, на
Новом Београду. Планирано је да овај објекат има 32.340,14 м2 површине, 8 спратова и
2 подземна нивоа. Завршетак радова је планиран у другој половини 2019. године. По
завршетку радова, планирано је да зграда буде делимично издавана, с тим да конкретна
површина која ће бити издавана није још увек дефинисана. Прелиминарни план је да
Кинески културни центар заузме 3 спрата у објекту. Једини члан друштва Емпирет је
привредно друштво China Shandong InternationaL Economic & TechnicaL Cooperation
Group Ltd, са седиштем на адреси North Longao Road 8, Jinan City, провинција Shandong,
Народна Република Кина, матични број 91370000747820904B (у даљем тексту: China
Shandong група). China Shandong група је грађевинска компанија која је специјализована
за спровођење међународних грађевинских уговора у Чаду, Србији и другим земљама.
Ова група изводи грађевинске радове по налоry кинеске владе. Такође, China Shandong
група инвестира у пољопривредне пројекте, и највећи је произвођач памука у Судану. У
Србији, ова група је извођач радова према пројектном уговору, чија је вредност
333.747.540 долара за изградњу путних сегмената који чине део аутопута БеоградПожега. Пројекат је започет 2014. године, а завршетак радова се очекује крајем 2018.
године.
У Републици Србији, China Shandong група је присутна преко следећих друштава:
1. China Shandong InternationaL Economic & TechnicaL Cooperation Group Ltd
predstavništvo China Shandong InternationaL Economic & TechnicaL Beograd, са
седиштем на адреси Булевар Ослобођења 131, Вождовац, Београд, матични број
29032041. Претежна делатност овог представништва страног правног лица је остале
услужне активности подршке пословању (шифра делатности: 8299);
2. China Shandong International Economic & Technical ogranak Beograd-Voždovac, са
седиштем на адреси Булевар Ослобођења 131, Вождовац, Београд, матични број
29505381. Претежна делатност овог огранка страног правног лица је изградња путева
и аутопутева (шифра делатности: 4211);
3. Shandong Hi- Speed Winery d.o.o., са седиштем на адреси Булевар Ослобођења 131,
Вождовац, Београд, матични број 21299600. Претежна делатност овог друштва је
производња вина од грожђа (шифра делатности: 1102).
Учесник у концентрацији, привредно друштво GTC Business Park d.o.o. Београд, са
седиштем на адреси Милутина Миланковића 9ђ, Београд, Нови Београд, Србија,
матични број 17566652, (у даљем тексту: циљно друштво или друштво GTC Business
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Park), основано је 10.06.2004. године, а претежна делатност је разрада грађевинских
пројеката (шифра делатности: 4110). Друштво GTC Business Park поседује пословну
зграду „19 Авенија“, која се налази на адреси Милутина Миланковића 9ђ на Новом
Београду. Овај пословни објекат изграђен је 2008. године и простире се на 17.000 м2.
Пословну зграду „19 Авенија" сачињавају два објекта са по девет спратова површине од
800 и 900 м2 по спрату и подземном гаражом. Једини члан циљног друштва је привредно
друштво G1obe Trade Centre S.A., са седиштем на адреси 17 Stycznia 45А, 02-146,
Варшава, Пољска, матични број 0000061500, (у даљем тексту: GTC група). GTC група је
значајан инвеститор у некретнине чије је седиште у Пољској, а послује и у централној и
источној Европи, односно у Будимпешти, Букурешту, Београду, Загребу и Софији. GTC
група је основана 1994. године и од тада је присутна на тржишту некретнина. Од
оснивања GTC група je развила 68 комерцијалних некретнина, нудећи преко 1.200.000
м2 површине закупцима. Тренутно, GTC група активно управља портфолиом од 42
комерцијалне зграде, чиме је својим клијентима и купцима из Пољске, Будимпеште,
Букурешта, Београда, Загреба и Софије обезбедила 698.000 м2 пословног и продајног
простора. Према јавно доступним подацима Агенције за привредне регистре Републике
Србије, GTC група је у Републици Србији присутна преко следећих привредних
друштава, а која нису предмет трансакције:
1. GTC Međunarodni razvoj nekretnina d.o.o. Београд, матични број 17373153, са
седиштем на адреси Милутина Миланковића 9ђ, Београд, Нови Београд, Србија, чија
је претежна делатност разрада грађевинских пројеката (шифра делатности 4110);
2. Atlas Centar d.o.o. Београд, матични број 20135891, са седиштем на адреси Милутина
Миланковића 9ђ, Београд, Нови Београд, Србија, чија је претежна делатност разрада
грађевинских пројеката (шифра делатности 4110);
3. Commercial & Residential Ventures d.o.o. Београд, матични број 20101989, са
седиштем на адреси Милутина Миланковића 9ђ, Београд, Нови Београд, Србија, чија
је претежна делатност управљање некретнинама за накнаду (шифра делатности
6832);
4. Demo Invest d.o.o. Београд, матични број 20119349, са седиштем на адреси Милутина
Миланковића 9ђ, Београд, Нови Београд, Србија, чија је претежна делатност разрада
грађевинских пројеката (шифра делатности 4110);
5. Commercial Developments d.o.o. Београд, матични број 20101989, са седиштем на
адреси Милутина Миланковића 9ђ, Београд, Нови Београд, Србија, чија је претежна
делатност разрада грађевинских пројеката (шифра делатности 4110);
6. Glamp d.o.o. Београд, матични број 20098732, са седиштем на адреси Милутина
Миланковића 9ђ, Београд, Нови Београд, Србија, чија је претежна делатност
неспецијализована трговина на велико (шифра делатности 4690).
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављено Писмо о намери привредног друштва
China Shandong InternationaL Economic & TechnicaL Cooperation Group Ltd, у коме је оно
исказало намеру да купи 100% удела у друштву GTC Business Park које ce налази у 100%
власништву привредног друштва G1obe Trade Centre S.A..
Према наводима у пријави, друштво Емпирет би купило 100% удела у компанији GTC
Business Park, која поседује зграду „19 Авенија“, a која се налази у улици Милутина
Миланковиhа 9ђ на Новом Београду. Након спроведене концентрације, друштво
Емпирет има за циљ преузимање пословног простора у власништву компаније GTC
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Business Park и планираном трансакцијом, подносилац пријаве планира наставак
пословања у домену закупа пословног простора комплекса „19 Авенија". Подносилац
пријаве је навео, да ће након спровођења трансакције, циљно друштво наставити да
постоји, али ће подносилац пријаве избрисати назив „GTC“ из назива друштва, као и на
свим службеним документима (укључујући регистрацију у регистру привредних
друштава, регистру залога и катастарском регистру) шест месеци након спровођења
концентрације.
Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази 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. став 1. тачка 1) и тачка 2) Закона, што је утврђено увидом у податке о
приходима и у финансијске извештаје учесника концентрације. Из података
достављених Комисији о укупним годишњим приходима групе друштава којој припада
подносилац пријаве оствареним на светском тржишту и тржишту Републике Србије, те
укупном приходу циљног друштва у претходној обрачунској години, оствареном у
Републици Србији проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих
прихода из члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне
концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 2.
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.
Подносилац пријаве предложио је да се релевантно тржиште производа дефинише као
тржиште некретнина намењених комерцијалној употреби, односно тржиште управљања
(издавања) и располагања модерним комерцијалним пословним простором. Полазећи од
својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од делатности
учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, а у складу са претходном
праксом, Комисија је релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште
управљања (издавања) и располагања модерним комерцијалним (канцеларијским)
пословним простором.
Имајући у виду да се пословна зграда „19 Авенија“, налази на територији града Београда,
Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала на локалном ниову, односно
као територију града Београда, што је у складу са предлогом подносиоца пријаве.
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Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је имала у виду да се цена
закупа модерног комерцијалног пословног простора разликује од квалитета изградње и
локације, али јој прецизни подаци за конкуренте подносиоца пријаве нису били
доступни. С обзиром да се заједнички тржишни удео учесника у концентрацији на
дефинисаном релевантном тржишту према критеријуму укупне (бруто) површине за
издавање и располагање модерним канцеларијским пословним простором бити до 10%,
Комисија сматра да у овом случају, није неопходна оцена ефеката концентрације према
приходима оствареним од закупа пословног простора. Комисија је структуру
релевантног тржишта и ниво концентрације одредила на бази критеријума укупне
(бруто) површине.
Подносилац пријаве је инвеститор Кинеског културног центра са бруто површином од
32.340,14 м2, чији је завршетак радова планиран за другу половину 2019. године.
Комисија је констатовала да у години која претходи години у којој је концентрација
пријављена, односно у 2017. години, није био присутан на дефинисаном релевантном
тржишту производа у граду Београду. Циљно друштво поседује зграду „19 Авенија“ са
укупном бруто површином за издавање од 17.000 м2.
Према подацима консултантске куће CBS International за други квартал 2018. године,
укупна понуда (бруто) површине за издавање (Gross Leasable Area - GLA) модерног
комерцијалног пословног простора у граду Београду је износила 847.000 м2. Процена је
да ће до краја 2019. године бити изграђено нових 100.000 м2 модерног канцеларијског
простора. Након спровођења концентрације, подносилац пријаве ће преузети постојећи
тржишни удео друштва GTC Business Park, односно његово тржишно учешће ће
износити 2%. Претпоставка је да ће на крају 2019. године, укупна бруто површина за
издавање модерног комерцијалног пословног простора у граду Београду износити
947.000 м2, а друштва Емпирет око 49.000 м2, односно да ће његово тржишно учешће
бити на нивоу од око 5,17%.
Према јавно доступним информацијама, највећи конкуренти учесника у концентрацији
су друштва: MPC Properties, AFI Europe, Tidhar Group, CA Immо, Napred, и други.
На основу претходног, Комисија је констатовала, да ће предметном концентрацијом
доћи до хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији у 2019.
години, али да се структура тржишта управљања (издавања) и располагања модерним
комерцијалним пословним простором у граду Београду, неће битније променити.
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 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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Поука 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 пријема 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
и 106/2015).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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