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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 6/0-02-494/2021-1, коју је дана 11. јуна 2021. године 
поднело привредно друштво Diplomatic Logistic Centar d.o.o, са седиштем на адреси 
Парк Ференца Рајхла 13, Суботица, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић, 
из адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић и Партнери“, Булевар војводе 
Бојовића 6-8, Београд, дана 20. августа 2021. године, доноси следеће 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Diplomatic 
Logistic Centar d.o.o, са седиштем на адреси Парк Ференца Рајхла 13, Суботица, 
матични број 21650277, над делом имовине привредног друштва Pevec d.o.o. са 
седиштем на адреси Панчевачки пут 81, Београд, матични број 20052198, који може 
представљати самосталну пословну целину, куповином објекта – производно-
пословног комплекса „Pevec“ који се налази на адреси Панчевачки пут 81, Београд. 
 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Diplomatic Logistic 
Centar d.o.o, дана 20. јула 2021. године уплатио износ од XXX динара на рачун 
Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање 
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према средњем курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 
 

Образложење 
 

Привредно друштво Diplomatic Logistic Centar d.o.o, са седиштем на адреси Парк 
Ференца Рајхла 13, Суботица, матични број 21650277 (у даљем тексту: подносилац 
пријаве или DLC), поднело је дана 11. јуна 2021. године, преко пуномоћника пријаву 
концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-494/2021-1 (даље у тексту: пријава). 
Комисији  су достављене и допуне пријаве 14. и 23. јула 2021. године. 
 
Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 
које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, Комисија за заштиту 
конкуренције (у даљем тексту: 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). У списима предмета се налази 
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доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за 
издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 
   
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 

 

Подносилац пријаве је основан 2021. године, као привредно друштво регистровано за 
обављање делатности „изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и 
управљање њима“ и још увек нема активности на тржишту. Оснивачи друштва су 
следећа привредна друштва и физичка лица, са појединачним уделима од по 8,33%: 
AGRO TECH PMD d.o.o. Trešnjevac, ANDEX d.o.o. Subotica, EM COMMERCE d.o.o. 
Bačka Topola, GEBI d.o.o. Čantavir, GOODWILL Pharma d.o.o. Subotica, Sat-trakt d.o.o. 
Bačka Topola, Skala Garden d.o.o. Subotica, Tisacoop d.o.o. Kanjiža, Илија Стјепановић, 
Лајош Бринџа, Тивадар Бунфорд, Чаба Боршош. 
 
Према наводима у пријави, сваки члан друштва DLC има право гласа сразмерно учешћу 
његовог удела у основном капиталу друштва. Скупштина друштва доноси одлуке 
већином гласова присутних чланова, док се за поједина питања (нпр. смањење или 
повећање капитала; статусним променама; расподели добити и начину покрића 
губитака и др.) одлуке доносе већином од две трећине укупног броја свих чланова 
друштва.  
 
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над делом имовине 
привредног друштва Pevec d.o.o. са седиштем на адреси Панчевачки пут 81, Београд, 
матични број 20052198, који може представљати самосталну пословну целину, 
куповином објекта – производно-пословног комплекса „Pevec“ који се налази на 
магистралном путу Београд-Панчево, на адреси Панчевачки пут 81, Београд, у насељу 
Крњача, на катастарским парцелама бр. 1018/1; 1018/22; 1024/9; 1678/4; 1678/11 и 
1024/1, KO Крњача (даље у тексту: циљна имовина или циљна непокретност). Власник 
друштва Pevec d.o.o. је друштво OTP Faktoring ZRT, Будимпешта, Мађарска, матични 
број 01-10-043876. 
 
Циљна непокретност изграђенa је на градском грађевинском земљишту, а укупна 
површина катастарских парцела је 60.519 м2, док укупна нето површина изграђених 
објеката износи 48.019 м2. Предметни производно-пословни комплекс је изграђен 2008. 
године и састоји се од продајног простора смештеног на приземљу и спрату, вртног 
центра; ресторана са припадајућом кухињом и пратећим просторима, канцеларијског 
простора, санитарног и складишног простора, као и паркингa за потребе предметног 
комплекса. Према наводима у пријави, пословни простор у оквиру овог комплекса није 
у потпупности искоришћен, тј. већи део објекта није у функцији (нпр. ресторански 
простор, вртни центар, одређен део пословног и магацинског простора и др.). Власник 
комплекса издаје само мањи део пословног простора, а ради се о закупу складишног и 
канцеларијског простора, као и одређеног броја паркинг места за закупце, што обухвата 
површину од око 19.000 м2. 
 
Након спровођења трансакције, циљна непокретност, односно један њен део, ће бити 
искоришћен и за пословне активности подносиоца пријаве, што ће обухватити 
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делатност велепродаје, малопродаје, дистрибуције и сл. DLC је недавно основано 
друштво које до сада није имало пословне активности и планира да стицањем 
предметне некретнине почне са развојем свог пословања. Истовремено, планирано је да 
ће непосредно након стицања циљне имовине, подносилац пријаве наставити са 
тренутним уговорима о закупу са трећим лицима који су закључили уговоре о закупу 
пословног простора за 2020 годину.  
 
Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

У пријави се наводи да се стицање непокретности одвија на основу спроведеног јавног 
тендера у ком је подносилац доставио најповољнију понуду, коју је продавац 
прихватио дана 04.06.2021. године. Као правни основ предметне концентрације, 
Комисији је достављено Обавештење о прихватању понуде друштва Pevec d.o.o. од 
04.06.2021. године. Овим актом је предвиђено да подносилац пријаве стекне циљну 
имовину, тако да ће након спровођења предметне концентрације, циљна имовина бити 
под појединачном контролом подносиоца пријаве. 

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. Закона, што је утврђено увидом у 
податке о приходима и у финансијске извештаје учесника концентрације. Из наведених 
података проистиче да су приходи учесника у концентрацији већи од прописаних 
износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што значи да је 
постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у 
складу са чланом 63. став 2. Закона.  
 

Релевантно тржиште и оцена ефеката концентрације 

 

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 пријаве је предложио да се за потребе оцене ефеката предметне 
концентрације релевантно тржиште производа дефинише као тржиште управљања 
некретнинама, с обзиром на то да је део некретнина у оквиру циљног комплекса 
предмет издавања трећим лицима у претходном периоду. У пријави се наводи да се ово 
тржиште може даље сегментирати на тржиште управљања некретнинама за 
комерцијалну делатност (пословни простор, малопродајни објекти, индустријска 
постројења и сл.) и тржиште управљања некретнинама за становање (станови, куће, 
стамбене зграде и сл.). У погледу релевантног географског тржишта, подносилац 
сматра да се оно може одредити на националном нивоу, тј. да се као географско 
тржиште дефинише територија Републике Србије, иако се указује и на то да би оно 
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могло да обухвати и уже сегментирано тржиште – подручје Града Београда, с обзиром 
на локацију циљне имовине. 
 
У својим претходним одлукама, Комисија је вршила сегментацију тржишта некретнина 
према њиховој намени, у складу са којом се некретнине деле на непокретности 
намењене комерцијалној употреби и непокретности намењене становању. У оквиру 
тржишта некретнина за комерцијалну употребу, Комисија је издвајала тржишта 
управљања канцеларијским простором, управљања малопродајним простором и 
управљања индустријским објектима. Имајући у виду да циљну имовину чине 
непокретности које су дате у закуп трећим лицима која у њима обављају сопствене 
регистроване пословне делатности, односно да је се ове непокретности користе као 
канцеларијски (пословни) простор, Комисија је у конкретном предмету, релевантно 
тржиште производа одредила као тржиште канцеларијског простора. За потребе оцене 
предметне концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као 
територију Града Београда. 

У пријави се наводе процене тржишних удела учесника у концентрацији који су 
процењени у односу на локацију циљне имовине - магистрални пут Београд-Панчево, у 
насељу Крњача. Према овим подацима, а с обзиром на то да ниједан од чланова 
подносиоца пријаве или његових повезаних друштава нема активности на предметном 
тржишту и не остварује никакве приходе на том тржишту, укупан тржишни удео након 
спровођења концентрације би се повећао за око [...] процентних поена. 
 
Тржишни удео самог привредног друштва DLC на наведеном тржишту износи 0%, с 
обзиром на то да се друштво тренутно не бави регистрованом делатношћу, и нема друге 
непокретности у власништву нити остварује приходе. На тржишту канцеларијског 
простора у Републици Србији, у погледу чланова подносиоца пријаве, послују само 
друштва ANDEX и GOODWILL Pharma, и физичко лице Лајош Бринджа (преко 
зависних друштава), али не на територији Града Београда. Остали чланови нису 
присутни на овом тржишту. У пријави се наглашава да ниједном члану друштва DLC 
претежна делатност није изнајмљивање и располагање пословним некретнинама, нити 
се тиме редовно бави. 
 
Тржишни удео циљне имовине, посматрајући подручје магистралног пута Београд-
Панчево, у насељу Крњача, процењен је у пријави на око /5-10/%, при чему Комисија, 
на основу јавно доступних података о величини тржишта канцеларијског простора у 
Београду за 2020. годину, процењује да је тржишни удео циљног комплекса мањи од 
5%.  
 
У пријави се наводи да се на подручју магистралног пута Београд-Панчево, у насељу 
Крњача, налази се низ других непокретности за изнајмљивање и комерцијалну 
употребу. Тако се са леве стране (гледано од Београда на путу Београд - Панчево у зони 
Крњача) налазе: Metro Cash and Carry, OMV, UPB Express, Knez Petrol, Progres, Politika 
Štamparija, Drenik, NIS и Jugohemija, док се са десне стране (гледано од Београда на 
путу Београд - Панчево у зони Крњача) налазе: GASPROM NJEFT, RECA d.o.o. 
UNIONDRVO, BEX, JEEP COMMERCE, BROSE, IDJ VIDEOS, Hahn&Kolb.  
 
На основу свега наведеног, Комисија је констатовала да спровођење предметне 
концентрације неће довести до хоризонталних преклапања у пословању учесника у 
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концентрацији нити ће проузроковати негативне вертикалне ефекте на релевантном 
тржишту, сходно чему концентрација неће нарушити конкуренцију на овом тржишту. 
 
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 
чл. 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. 
 
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, c.p. 

 
 


