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На основу чл. 19. и 33. став 1. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“, бр. 79/05) а у вези са чланом 74. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, бр. 51/09) и члана 192. Закона о општем управном поступку 

(„Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, број 30/2010), 

Савет Комисије за заштиту конкуренције на 158. седници одржаној 04. октобра 

2010. године, одлучујући у предмету покренутом по захтеву Пословног удружења 

кабловских оператера Србије, са регистрованим седиштем на адреси Милутина 

Бојића 2/2, Београд, чији је законски заступник Мирослав Станојевић, секретар 

удружења, а које као пуномоћник заступа Франце Пресетник, председник 

Скупштине удружења, против Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže, д.о.о. 

Београд, са регистрованим седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 8а, чији је 

законски заступник Dragica Pilipović - Chaffey, директор, а које као пуномоћник 

заступа Сузана Тодоровић, дипломирани правник са положеним правосудним 

испитом, запослена у Предузећу Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže, ради 

утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I УТВРЂУЈЕ СЕ да Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže, д.о.о. Београд са 

регистрованим седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 8а, има доминантан 

положај на утврђеном релевантном тржишту пружања услуге дистрибуције радио и 

телевизијских програма преко кабловске дистрибутивне мреже на територији града 

Београда. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže, д.о.о. Београд, 

са регистрованим седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 8а, злоупотребило 

доминантан положај на утврђеном релевантном тржишту вођењем промотивне 

акције на територијама општина Палилула и Стари град током марта месеца 2006. 

године, што је за последицу имало спречавање, ограничавање и нарушавање 

конкуренције на утврђеном релевантном тржишту.  

III НАЛАЖЕ СЕ Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže, д.о.о. Београд, са 

регистрованим седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 8а, да свим 



корисницима са којима је у току вођења промотивне акције на територијама 

општина Палилула и Стари град у марту 2006. године закључило Уговоре о 

заснивању корисничког односа уз погодности које су нуђене у промотивној акцији 

достави Анекс Уговора о заснивању корисничког односа у којем ће кориснике 

обавестити да се у члану 5. Уговора о заснивању корисничког односа брише 

последња  реченица првог става која гласи: «У случају када је Корисник прикључен 

на систем бесплатно (без обавезе плаћања прикључне таксе), на једнострани раскид 

овог Уговора од стране Корисника, примењују се одредбе наведене у другом ставу 

овог члана.», као и цео други став истог члана. 

Констатује се да су наложене мере из тачке III став 1. диспозитива овог 

решења извршене у року прописаном решењем Комисије број: 5/0-03-0003/07-

13 од 22.03.2007. године. 

IV НАЛАЖЕ СЕ Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže, д.о.о. Београд, са 

регистрованим седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 8а, да Комисији за 

заштиту конкуренције достави доказ о извршењу налога из става III овог 

диспозитива. 

Констатује се да је извршен налог за доставу доказа из тачке IV став 1. 

диспозитива овог решења у року прописаном решењем Комисије број: 5/0-03-

0003/07-13 од 22.03.2007. године. 

V ОДБИЈА се захтев Пословног удружења кабловских оператера Србије, 

Милутина Бојића 2/2, Београд, поднет против Serbia Broadband – Srpske Kablovske 

mreže, д.о.о. Београд, са регистрованим седиштем на адреси Булевар Зорана 

Ђинђића 8а, у делу који се односи на утврђивање злоупотребе доминантног 

положаја приликом и након закључивања уговора са страним продукцијским 

кућама за заступање и/или реемитовање иностраних канала, као неоснован. 

 


