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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 6/0-02-812/2022-1, коју је дана 13. децембра 2022. године 

поднело привредно друштво CT Management, poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana, са 

седиштем на адреси Литијска цеста бр. 47, Љубљана, Словенија, преко пуномоћника 

адвоката Александре Стојић, из адвокатске канцеларије Дражић, Беатовић & Стојић, 

Краља Милана 29, Београд, дана 24. јануара 2023. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем заједничке контроле од стране привредног друштва CT Management, 

poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana, са седиштем на адреси Литијска цеста бр. 47, 

Љубљана, Словенија, матични број 8552983000, над привредним друштвом Prince 

Aviation d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Маршала Толбухина бр. 40-42, 

Београд-Нови Београд, Република Србија, матични број 17163353, коју ће вршити са 

другим члановима друштва. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво CT Management, poslovno 

svetovanje d.o.o. Ljubljana, уплатио дана 14. децембра 2022. године износ од XXX на 

рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 
Образложење 

 

Привредно друштво CT Management, poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana, са седиштем 

на адреси Литијска цеста бр. 47, Љубљана, Словенија, матични број 8552983000 (у 

даљем тексту: CT Management или подносилац пријаве), поднело је дана 13. децембра 

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

бројем 6/0-02-812/2022-1. Допуна пријаве је достављена 26. децембра 2022. године. 

Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: 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 поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 
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51/09 и 95/13, даље у 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 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, подносилац пријаве је поднео 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, CT Management, је друштво које послује у оквиру Comtrade групе 

друштава (у даљем тексту: Comtrade група). Претежна делатност подносиоца пријаве је 

„холдинг послови“. Подносилац пријаве не обавља ни једну привредну делатност, већ 

је друштво које се бави искључиво холдинг пословима (који укључују и 

административне послове за потребе Comtrade групе), дакле, држи акције или учешће у 

другим правним лицима 

 

Повезана друштва са подносиоцем пријаве која послују на тржишту Републике Србије 

су следећа:  

1) Comtrade System Integration d.o.o. Beograd, матични број 17335847, чија је 

делатност рачунарско програмирање. Ово привредно друштво се бави 

инсталацијама и подршком у вези хардвера и софтвера, интеграцијама система, 

outsource услугама, развојем корисничких апликација, едукацијама и ИТ 

консалтингом; 

2) Comtrade Distribution d.o.o. Beograd, матични број 17172140, чија је делатност 

производња рачунара и периферне опреме. Ово привредно друштво се бави 

продајом ИТ опреме, лиценци, мобилних телефона, беле технике и кућних 

апарата (нема малопродају);  

3) Comtrade Solutions Engineering d.o.o. Beograd, матични број 20904984, чија је 

делатност рачунарско програмирање. Ово привредно друштво највећим делом 

остварује приходе као подизвођач ИТ услуга повезаним лицима Cоmtrade 360 

d.o.o. Ljublјana и Cоmtrade d.o.o. Ljublјana;   

4) Cognitive d.o.o. Beograd-Novi Beograd, матични број 21456969, чија је делатност 

рачунарско програмирање.  Ово привредно друштво се бави инсталацијама и 

подршком у вези хардвера и софтвера, интеграцијама система, развојем 

корисничких апликација, едукацијама и ИТ консалтингом; 

5) CT Management & consulting services d.o.o. Beograd, матични број 20489472, чија 

је делатност саветодавне активности у вези са пословањем и осталим 

управљањем. Ово привредно друштво се бави менаџмент услугама у вези са 

пословањем и осталим управљањем које се пружају повезаним правним лицима у 

оквиру Comtrade групе; 

6) Comtrade Real Estate d.o.o. Beograd, матични број 21299596, чија је делатност 

„делатност приватног обезбеђења“. Ово привредно друштво се бави 

изнајмљивањем пословног простора и пружа пратеће услуге у вези са 

изнајмљивањем простора; 

7) Comtrade Gaming d.o.o. Beograd, матични број 21637076, чија је делатност 

рачунарско програмирање. Ово привредно друштво остварује приходе као 

подизвођач ИТ услуга повезаном лицу Comtrade d.o.o. Ljublјana; 
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8) Code Academy d.o.o. Beograd, матични број 21300691, чија је делатност „остало 

образовање“. Ово привредно друштво се бави организовањем разних курсева из 

области информационих технологија за физичка лица (неформално образовање); 

9) eKlinika Solutions d.o.o. Beograd, матични број 21086061, чија је делатност 

трговина на велико фармацеутским производима. Ово привредно друштво се бави 

увозом и дистрибуцијом дигиталних медицинских уређаја нове генерације, 

промоцијом здравља и превенцијом кроз медицински информативни wеб портал 

eklinika.rs; 

10) CT FB d.o.o. Beograd, матични број 21436461, чија је делатност ресторана и 

покретних угоститељских објеката. Ово привредно друштво се бави продајом 

хране и пића; 

11) Green Energy 360 d.o.o. Beograd, матични број 21699250, чија је делатност 

трговина на велико осталим машинама и опремом. Ово привредно друштво се 

бави увозом и дистрибуцијом компоненти за средње и велике соларне системе; 

израдом соларних система за потребе трећих лица по систему „кључ у руке“; 

пружа различите услуге везане за соларне системе (израда идејних решења, 

пројектовање, прибављање дозвола, извођење и консалтинг, одржавање); 

12) Internet Shop d.o.o. Beograd, матични број 21585955, чија је делатност трговина 

на мало посредством поште или преко интернета. Ово привредно друштво још 

увек није започело обављање делатности (није активан правни субјект); 

13) Skylight Estate d.o.o. Beograd, матични број 21684562, чија је делатност 

изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима. Ово 

привредно друштво још увек није започело обављање делатности, а планирано је 

да се друштво бави изнајмљивањем пословног простора; 

14) Jet Air d.o.o. Beograd, матични број 21515892, чија је делатност ваздушни превоз 

путника. Ово привредно друштво је власник ваздухоплова (авиона) Cessna 560XL 

Citation XLS-, YU-SVJ, који је издат у закуп друштву које је обухваћено 

предметном трансакцијом, на период од 5 година почев од октобра 2019. године. 

Како се наводи у пријави, ово је друштво специјалне намене које је основано 

искључиво ради куповине наведеног авиона и не бави се ни једном привредном 

делатношћу осим што наведеном друштву издаје у закуп тај ваздухоплов;  

15) AerBeo d.o.o. Beograd, матични број 21754510, чија је делатност ваздушни 

превоз путника. Ово привредно друштво је власник ваздухоплова (авиона) 

Dassault Falcon 2000LXS, Yu-FVJ који је издат у закуп друштву које је обухваћено 

предметном трансакцијом на период од 5 година почев од априла 2022. године. 

Како се наводи у пријави, ово је друштво специјалне намене које је основано 

искључиво ради куповине наведеног авиона и не бави се ни једном привредном 

делатношћу осим што наведеном друштву издаје у закуп тај ваздухоплов; 

16) Висока школа струковних студија за информационе технологије, матични број 

17670778, чија је делатност „високо образовање“. Ово правно лице је 

високошколска образовна установа која се бави образовањем у области 

информационих технологија; 

17) Средња школа за информационе технологије, матични број 17805037, чија је 

делатност „средње стручно образовање“. Ово правно лице је средњошколска 

образовна установа у чијем су фокусу информационе технологије; 

18) Факултет савремених уметности, матични број 17146173, чија је делатност 

„високо образовање“. Ово правно лице је високошколска установа – факултет 

сценских и примењених уметности; 
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19) Can Advertising d.o.o. Beograd, матични број 17347586, чија је делатност 

„делатност рекламних агенција“. Ово привредно друштво се бави пружањем 

широког спектра услуга у области маркетинга; 

20) Tesla Electronics d.o.o. Beograd, матични број 21438383, чија је делатност „лизинг 

интелектуалне својине и сличних производа, ауторских дела и предмета сродних 

права“. Ово привредно друштво још увек суштински не обавља делатност.   

 

Друштва Jet Air d.o.o. Beograd и AerBeo d.o.o. Beograd, без обзира што су власници 

ваздухоплова, не баве се пружањем услуга авио превоза, јер за пружање тих услуга и не 

поседују одговарајуће дозволе у складу са Законом о ваздушном саобраћају („Сл. 

гласник РС“, бр. 73/2010, 57/2011, 93/2012, 45/2015, 66/2015 - др. закон, 83/2018 и 

9/2020, у даљем тексту: Закон о ваздушном саобраћају), тако да ни подносилац пријаве 

нити било које његово зависно или повезано лице уопште нису присутни на тржиштима 

на којима послује друштво које је предмет стицања контроле и које је обухваћено 

концентрацијом.  

 

Сва друштва која припадају Comtrade групи друштава се, у смислу члана 5. Закона, 

сматрају једним учесником на тржишту. 

 

Предметном трансакцијом обухваћено је привредно друштво Prince Aviation d.o.o. 

Beograd, са седиштем на адреси Булевар Маршала Толбухина бр. 40-42, Београд-Нови 

Београд, Република Србија, матични број 17163353 (у даљем тексту: Prince Aviation или 

Циљно друштво). Регистрована претежна делатност Циљног друштва је ваздушни 

превоз путника, а Циљно друштво се у оквиру свог пословања бави пружањем услуга 

ванредног јавног авио-превоза путника, ваздухопловно-техничком делатношћу, 

конкретније делатношћу организације за одржавање и обуком ваздухопловног особља.   

 

Циљно друштво је у власништву физичких лица Ђорђа Јовановића и Слободана 

Стричевића, који поседују по 50% удела у Циљном друштву. Физичка лица Ђорђе 

Јовановић и Слободан Стричевић нису активна на релевантном тржишту у Србији 

преко било ког другог правног лица/привредног друштва. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предложена трансакција ће довести до промене контроле над Циљним друштвом, тако 

што ће физичка лица Ђорђе Јовановић и Слободан Стричевић, пренети подносиоцу 

пријаве, сваки од њих по 16,67% удела у Циљном друштву, те ће као резултат те 

трансакције подносилац пријаве стећи укупно 33,34% удела у Циљном друштву.  

 

Након спровођења намераване трансакције власничка структура Циљног друштва би 

била следећа:  

- CT Management, poslovno svetovanje d.o.o. Ljubljana – 33,34%; 

- Ђорђе Јовановић, ЈМБГ 3105954710316 – 33,33%; и  

- Слободан Стричевић, ЈБМГ 1810960710199 – 33,33%.  

 

У вези са управљањем Циљним друштвом посебно је договорено да се одлуке 

скупштине Циљног друштва доносе по правилу доносе двотрећинском већином 

(66,66%) гласова свих чланова, с тим да је за одређене одлуке неопходна 

трочетвртинска већина (75%) укупног броја свих гласова чланова Циљног друштва.  
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Такође је договорено да Циљно друштво има два директора од којих се један именује 

на предлог подносиоца пријаве, док се други директор именујe на заједнички предлог 

Ђорђа Јовановића и Слободана Стричевића, с тим да ће сваки од директора заступати  

Циљно друштво са ограниченим овлашћењима тако да ће:  

-   директор именован на заједнички предлог Ђорђа Јовановића и Слободана 

Стричевића бити ограничен у заступању Циљног друштва супотписом  

директора именованог на предлог подносиоца пријаве, а 

-   директор именован на предлог подносиоца пријаве бити ограничен у  

заступању Циљног друштва супотписом директора именованог на заједнички  

предлог Ђорђа Јовановића и Слободана Стричевића. 

 

Имајући у виду власничку структура након реализације намераване трансакције, те 

договор у вези са управљањем Циљним друштвом и у вези са избором директора, 

предложена трансакција ће довести до промене контроле на Циљним друштвом на тај 

начин што ће подносилац пријаве стећи непосредну заједничку контролу над Циљним 

друштвом коју ће вршити са осталим члановима Циљног друштва.   

 

У циљу спровођења намераване концентрације, Подносилац пријаве и физичка лица 

Ђорђе Јовановић и Слободан Стричевић су 9. децембра 2022. године закључили 

Меморандум о разумевању којим су потписници тог меморандума потврдили да су 

постигли договор о битним елементима преноса 33,34% удела у Циљном друштву, а 

након коначног усаглашавања трансакционих докумената и испуњења претходних 

услова који буду предвиђени коначним трансакционим документима, подносилац 

пријаве ће стећи 33,34% удела у Циљном друштву и непосредну заједничку контролу 

над Циљним друштвом коју ће вршити са осталим члановима Циљног друштва. 

 

Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона. Учесници у концентрацији имају обавезу 

пријаве концентрације у смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у њихове 

податке о приходима и у достављене финансијске извештаје. Из података достављених 

Комисији о укупним годишњим приходима учесника у концентрацији остварених у 

свету и у Републици Србији, проистиче да су ови приходи виши 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 чл. 

63. ст. 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.  
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Полазећи од стварне делатности Циљног друштва, подносилац пријаве предлаже да се 

релевантно тржиште производа у предложеној трансакцији одреди тржиште пружања 

услуга из области ваздушног саобраћаја, и то у ужем смислу, као два посебна 

релевантна тржишта: 1) тржиште услуга ванредног јавног авио-превоза путника; и 2) 

тржиште услуга организације за одржавање из области ваздухопловно-техничке 

делатности, будући да Циљно друштво своје делатности обавља само на поменута два 

тржишта. 

 

Према одредбама Закона о ваздушном саобраћају, ваздушни саобраћај обухвата 

комерцијално и некомерцијално летење ваздухоплова, а комерцијално летење 

ваздухоплова обухвата јавни авио-превоз и посебне делатности у ваздушном саобраћају 

које се обављају уз накнаду. Даље је Законом о ваздушном саобраћају дефинисано да је 

јавни авио-превоз лет или серија летова ради превоза путника, пртљага, поште и робе 

уз наплату цене превоза или закупнине, а јавни авио-превоз може да буде редован или 

ванредан. Тим законом су такође одређени критеријуми за утврђивање да ли је 

одређени авио превоз редован или ванредан, тако да је редован авио-превоз серија 

летова са следећим карактеристикама: 

- на сваком лету, седишта или капацитети за превоз робе и/или поште доступни су 

јавности за појединачну куповину, непосредно од авио-превозиоца или од 

његових овлашћених заступника; 

- превоз се обавља између два иста или више истих аеродрома: према објављеном 

реду летења или летовима који су толико редовни или учестали да су 

препознатљиви као систематична серија летова.  

 

Према овом закону, ванредан авио-превоз је сваки јавни авио-превоз који није редовни 

авио-превоз.  

 

Јавни авио-превоз може да обавља привредно друштво које има важећу оперативну 

дозволу коју издаје Директорат цивилног ваздухопловства. 

 

Обављање ваздухопловно-техничке делатности је такође уређено Законом о ваздушном 

саобраћају тако да је тим законом одређено да ваздухопловно-техничке делатности 

састоје се од пројектовања, производње, испитивања која претходе утврђивању типа, 

одржавања и обезбеђивања континуиране пловидбености ваздухоплова и других 

ваздухопловних производа, делова, уређаја и опреме. 

 

Ваздухопловно-техничку делатност може да обавља привредно друштво, друго правно 

лице или предузетник који има дозволу за обављање ваздухопловно-техничке 

делатности (у даљем тексту: ваздухопловно-техничка организација), а ту дозволу за 

обављање ваздухопловно-техничке делатности издаје Директорат на неодређено време, 

привредном друштву, другом правном лицу, органу државне управе или предузетнику 

који има простор за обављање делатности, средства за рад, одговарајуће особље, 

приручник за обављање делатности и испуњава друге услове које пропише Директорат. 

Дакле, пружање услуга у ваздушном саобраћају је посебно регулисано Законом о 

ваздушном саобраћају и подзаконским актима донетим на основу тог закона, те се 

делатностима предвиђеним наведеним законом могу бави само лица која поседују 

одговарајуће дозволе и одобрења, а под условима који су предвиђени тим прописима. 

У конкретном случају, Циљно друштво све своје делатности обавља на основу 

одговарајућих дозвола и одобрења које су издате на основу или у складу са Законом о 

ваздушном саобраћају. Како се наводи у пријави, Циљно друштво не обавља делатност 
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редовног авио-превоза, већ услуге авио-превоза пружа у приватним аранжманима и 

договорима са корисницима тих услуга, па имајући у виду да Циљно друштво има 

оперативну дозволу и сертификат ваздухопловног оператера за пружање услуга авио-

превоза путника, то се Циљно друштво бави пружањем услуга ванредног јавног авио-

превоза путника (али не и услугама редовног авио-превоза којима се баве авио-

превозници као што је нпр. Air Serbia).  

 

У вези са ваздухопловно-техничком делатношћу, Циљно друштво поседује:  

- дозволу за обављање делатности организације за одржавање (којом је Циљном 

друштву одобрено пружање услуга одржавање производа, делова и уређаја који су 

прецизније одређени том дозволом, тј. Циљном друштву је одобрено одржавање 

одређених типова ваздухоплова);  

- дозволу за обављање делатности организације за обезбеђивање континуиране 

пловидбености (за ваздухоплове који су специфицирани том дозволом), с тим да 

ову делатност Циљно друштво обавља искључиво за сопствене потребе и те 

услуге не пружа трећим лицима. 

 

Услуге из области ваздухопловно-техничке делатности суштински обухватају две 

категорије услуга:  

- услуге организације за одржавање; и  

- услуге обезбеђења континуалне пловидбености.  

 

Имајући у виду претходно наведено, Комисија је прихватила предлог подносиоца 

пријаве и релевантно тржиште производа дефинисала као 1) тржиште пружања услуга 

ванредног јавног авио-превоза путника; и 2) тржиште пружања услуга организације за 

одржавање из области ваздухопловно-техничке делатности. 

 

У складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона, за потребе оцене предметне 

концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште у складу са својом 

надлежношћу дефинисала као територију Републике Србије за оба претходно 

дефинисана релевантна тржишта производа. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да 

концентрација неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту, имајући у виду 

да ни подносилац пријаве нити било које његово зависно или повезано лице нису 

активни на релевантним тржиштима и да на овим тржиштима нема преклапања у 

пословању учесника у концентрацији. 

 

Како је претходно наведено, подносилац пријаве не обавља ни једну привредну 

делатност, већ је друштво које се бави искључиво холдинг пословима (који укључују и 

административне послове за потребе Comtrade групе), дакле, држи акције или учешће у 

другим правним лицима. Два повезана друштва подносиоца пријаве, Jet Air d.o.o. 

Beograd и AerBeo d.o.o. Beograd само су власници ваздухоплова (авиона) и уопште не 

обављају делатности авио-превоза путника, нити се баве пружањем услуга из области 

ваздухопловно-техничке делатности, јер за обављање тих делатности немају 

одговарајуће дозволе у складу са Законом о ваздушном саобраћају.  
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Циљно друштво је у 2021. години било корисник укупно 9 авиона ([...]). [...] 

 

У структури укупних прихода које је 2021. године остварило Циљно друштво, највећи 

део прихода (око [...]) је остварен од пружања услуге авио-превоза путника, док је од 

пружања услуга из области ваздухопловно-техничке делатности остварен приход који 

представља око [...] укупног прихода Циљног друштва, а приходи од обуке 

ваздухопловног особља учествовали су у укупном приходу Циљног друштва са [...]. 

 

На основу података којима располаже подносилац пријаве, укупна величина тржишта 

ванредног јавног авио-превоза путника, према укупно оствареним приходима свих 

учесника на том тржишту износи око [...]. Удео Циљног друштва на тржишту 

ванредног јавног авио-превоза путника износи /10-20/%. Највећи конкуренти на 

наведеном тржишту су Air Pink d.o.o. Beograd (/70-80/%), Skybridge International Balkan 

d.o.o. (/0-5/%) и Air Posh d.o.o. Beograd (/0-5/%). 

 

Када је у питању тржиште услуга организације за одржавање из области 

ваздухопловно-техничке делатности, од свих организација за одржавање (правна лица 

која поседују сертификат RS.145) само се Циљно друштво, Јат Техника и Gas Aviation 

из Смедеревске Паланке баве комерцијално пословима одржавања. Јат Техника 

одржава „велике“ путничке авионе типа Boeing и Airbus (који су битно већи од авиона 

за које је Циљном друштву одобрено одржавање), док Gas Aviation одржава најмање 

једномоторне и двомоторне авионе (који су битно мањи од категорија авиона за које је 

Циљном друштву одобрено одржавање). Дакле, само Циљно друштво, Јат Техника и 

Gas Aviation пружају комерцијално услуге одржавања трећим лицима, док остали 

имаоци сертификата послове одржавања врше за сопствене потребе и не пружају те 

услуге трећим лицима.  

 

Јат Техника и Gas Aviation су правна лица која се у Србији једино баве комерцијалним 

пружањем услуга одржавања и баве се истим пословима у сегменту одржавања као и 

Циљно друштво, али та друштва имају овлашћења за одржавање потпуно других 

категорија ваздухоплова (како је претходно указано), према наводима у пријави. 

 

Како се наводи у пријави, из наведених разлога је изузетно тешко извршити детаљнију 

анализу наведеног тржишта, а подносилац пријаве сматра да детаљнија анализа није 

неопходна и нужна јер подносилац пријаве није активан на наведеном тржишту, тако да 

конкретна концентрација неће имати за последицу ограничавање, нарушавање или 

спречавање конкуренције на тржишту Републике Србије или његовом делу. Сходно 

наведеном, Комисија оцењује да концентрација неће имати негативне хоризонталне 

ефекте. 

 

Комисија оцењује да концентрација неће имати ни негативне вертикалне ефекте и неће 

довести до затварања тржишта, јер подносилац пријаве није активан на релевантним 

тржиштима, а Циљно друштво је једини закупац авиона његових зависних друштава 

(Jet Air d.o.o. Beograd и AerBeo d.o.o. Beograd), која oд свих прaвних лицa кoja пoслуjу у 

oквиру Comtrade групe једина су влaсници вaздухoплoвa (aвиoнa). Ова друштва су 

друштва специјалне намене која су основана ради куповине авиона чију су власници и 

не баве се ни једном другом делатношћу осим што своје ваздухоплове издају у закуп 

Циљном друштву. Конкуренти циљног друштва нису купци подносиоца пријаве. 
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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. 

 

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, с.р. 

 

 

 

   


