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Република Србија 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

         Број: 6/0-03-85/2014-9 

         Датум: 20. фебруар 2014. године 

Београд 

 

 

На основу члана 22. и 62. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“ бр. 51/09 и 95/13) и члана 2. тачка 7. Тарифника о висини накнада 

за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени 

гласник РС“ бр. 49/11), Савет Комисије за заштиту конкуренције, одлучујући у 

поступку покренутом по службеној дужности испитивања концентрације која је 

спроведена иако није одобрена у складу са Законом о заштити конкуренције, а 

која је настала стицањем посредне контроле од стране друштва „Slovenia 

Broadband S.a.r.l.“, са седиштем на адреси 5, Rue Guillaume Kroll, L – 1882 

Luxembourg, Велико Војводство Луксембург, регистрованом при Компанијском 

и Привредном Регистру Луксембурга под регистарским бројем B 145882, које по 

приложеном пуномоћју заступају адвокати Растко Петаковић и Бојан Вучковић 

из ОАД „Карановић/Николић“ из Београда, улица Ресавска бр. 23, односно 

непосредне контроле са њим повезаног друштва „Adria Media Limited“, са 

седиштем на адреси Poseidonos, 1 Ledra Business Centre, 2406 Egkomi, Никозија, 

Кипар, регистровано при Привредном Регистру под регистарским бројем 

306232, над друштвом Филмски кабловски ТВ канал „CINEMANIA“ д.о.о., са 

седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 8а, Београд-Нови Београд, 

Република Србија, матични број: 20166142, на 171. седници одржаној 20. 

фебруара 2014. године, донео је следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у поступку покренутом по службеној дужности  

концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне контроле 

од стране друштва „Slovenia Broadband S.a.r.l.“, са седиштем на адреси 5, Rue 

Guillaume Kroll, L – 1882 Luxembourg, Велико Војводство Луксембург, 

регистрованом при Компанијском и Привредном Регистру Луксембурга под 

регистарским бројем B 145882, над привредним друштвом Филмски кабловски 

ТВ канал „CINEMANIA“ д.о.о. са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 

бр. 8а, Београд-Нови Београд, Република Србија регистрованим у Агенцији за 

привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 20166142, до чега 

долази на основу уговорног преузимања укупних удела у овом друштву од 
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њиховог претходног власника, а које уделе непосредно преузима привредно 

друштво „Adria Media Limited“, као друштво повезано са „Slovenia Broadband 

S.a.r.l.“ и са седиштем на адреси Poseidonos, 1 Ledra Business Centre, 2406 

Egkomi, Никозија, Кипар, регистровано при Привредном Регистру под 

регистарским бројем 306232.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво „Slovenia Broadband S.a.r.l.“ из 

Луксембурга, за издавање акта о одобравању концентрације у поступку 

спроведеном по службеној дужности, извршило благовремено и у целости 

уплату износа од 5.796.890,00 (петмилионаседамстотинадеведесетшестхиљада 

осамстотинадеведесет) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције број 

840-0000000880668-16, отворен код Управе за трезор Министарства финансија 

Републике Србије, с позивом на број 6/0-03-85/2014-1, преко свог зависног 

друштва – „SBB – Srpske kablovske mreže“ д.o.o. из Београда, што представља 

динарску противвредност новчаног износа прописаног за издавање решења о 

одобравању концентрације у испитном поступку из чл. 2. став 1. тачка 7. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), Закључком 

бр. 6/0-03-85/2014-1 од 30. јануара 2014. године, покренула је поступак по 

службеној дужности, ради испитивања концентрације која је спроведена, иако 

није одобрена у складу са Законом о заштити конкуренције (у даљем тексту: 

Закон). Доношење предметног Закључка уследило је након што је Комисија 

извршила проверу својих сазнања о концентрацији која је настала без 

претходног подношења пријаве такве концентрације Комисији, а која су се 

темељом такве провере потврдила као исправна. Дана 31. јануара 2014. године, 

од стране овлашћеног лица у овом поступку, друштву „Slovenia Broadband 

S.a.r.l.“ упућен је Закључак којим се налаже достављање даље наведених 

података, информација и објашњења и то: 

 

- назив, седиште и предмет пословања друштва „Slovenia 

Broadband S.a.r.l.“ односно извод из регистра у којем су 

регистровани ови подаци, уз кратак опис претежне делатности; 

 

- назив, седиште и предмет пословања свих учесника у 

концентрацији, односно извод из регистра у којем су 

регистровани ови подаци, уз кратке описе претежне делатности 

свих њих; 

 

- назив, седиште и предмет пословања свих учесника на тржишту 

у којима учесници у концентрацији појединачно или заједно 

имају 10% или више удела у основном капиталу, односно 10% 

или више акција са правом гласа, односно изводе из регистра у 
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којем су регистровани ови подаци, уз кратке описе претежне 

делатности свих њих; 

 

- назив, седиште и предмет пословања свих учесника на тржишту 

у којима су чланови управних или надзорних одбора учесника у 

концентрацији истовремено чланови управних или надзорних 

одбора тих учесника на тржишту, односно изводе из регистра у 

којем су регистровани ови подаци, уз кратке описе претежне 

делатности свих њих; 

 

- стварну делатност сваког од друштава из претходних алинеја, уз 

кратак опис њихових делатности, и указивање на нивоу 

појединачних друштава на постојање евентуалних одступања 

између номиналне и реалне активности коју обавља свако од 

њих; 

 

- име, адресу, број телефона, број телефакса, e-mail адресу 

представника, или заступника „Slovenia Broadband S.a.r.l.“, као и 

пуномоћје, уколико се достава тражених података и 

информација подноси од стране заступника; 

 

- детаљан опис облика концентрације; 

 

- копија акта о концентрацији: акта о стицању или намери 

стицања непосредне или посредне контроле, односно Уговора о 

преносу удела; 

 

- копија акта о оснивању друштва „Cinemania“ д.o.o. из Београда; 

 

- детаљне финансијске извештаје, као и друге извештаје из којих 

се може утврдити финансијско стање учесника концентрације, 

за три године које претходе години у којој се спроводи 

концентрација, и то за сваку годину појединачно; 

 

- укупан годишњи приход сваког од учесника концентрације, без 

пореза на додату вредност и других пореза, који се директно 

односе на учеснике концентрације, за три године које претходе 

години у којој се спроводи концентрација, и то за сваку годину 

појединачно; 

 

- износ и структуру укупног прихода у РСД и ЕУР оствареног 

продајом роба и услуга на домаћем тржишту и ино тржиштима 

за учеснике у концентрацији, за три године које претходе години 

у којој се спроводи концентрација, и то за сваку годину 

појединачно; 
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- износ и структуру укупног прихода у РСД и ЕУР оствареног 

продајом роба и услуга на домаћем тржишту и ино тржиштима 

за свако појединачно непосредно или посредно зависно друштво 

учесника у концентрацији, за три године које претходе години у 

којој се спроводи концентрација, и то за сваку годину 

појединачно; 

 

- податке о броју запослених код учесника у концентрацији, за 

три године које претходе години у којој се спроводи 

концентрација, и то за сваку годину појединачно; 

 

- податке о пет највећих добављача релевантног производа сваког 

од ученика у концентрацији, укључујући вредност и обим 

набавке за три године које претходе години у којој се спроводи 

концентрација, и то за сваку годину појединачно; 

 

- податке о пет највећих купаца релевантног производа сваког од 

ученика у концентрацији, укључујући вредност и обим продаје 

за три године које претходе години у којој се спроводи 

концентрација, и то за сваку годину појединачно; 

 

- податке о вредности и обиму производње и продаје изражене у 

динарима, односно броју комада или одговарајућим мерним 

јединицама, које су учесници у концентрацији остварили 

продајом производа и/или услуга на релевантном тржишту, за 

три године које претходе години у којој се спроводи 

концентрација, и то за сваку годину појединачно; 

 

- процену релевантног тржишта, на којем делују учесници у 

концентрацији и учесници на тржишту под њиховом контролом, 

или учесници на тржишту који их контролишу и процену 

њихових тржишних удела, пре и после спровођења 

концентрације; 

 

- назив, седиште и процену тржишних удела на релевантном 

тржишту главних тржишних конкурената учесника у 

концентрацији; 

 

- све расположиве анализе, студије, приказе или друге извештаје 

припремљене за потребе учесника у концентрацији, а чији је 

предмет процена и анализа концентрације са становишта стања 

на релевантном тржишту, услова и постојања стварне и 

потенцијалне конкуренције на релевантном тржишту; 

 

- графички приказ (дијаграм) организационе структуре друштва 

“Slovenia Broadband S.a.r.l.“ и са њим повезаних (зависних) 
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друштава, из којег се јасно виде удели (у %) које контролно 

(матично) друштво има у основном капиталу зависних 

друштава, односно удели (у %) које зависна друштва имају у 

другим зависним друштвима унутар групе; 

 

- графички приказ (дијаграм) организационе структуре друштва 

Cinemania д.o.o. Београд и његових повезаних (зависних) 

друштава, из којег се јасно виде удели (у %) које контролно 

(матично) друштво има у основном капиталу зависних 

друштава, односно удели (у %) које зависна друштва имају у 

другим зависним друштвима унутар групе; 

 

- структура власништва над акцијама или уделима у учеснику на 

тржишту над којим се стиче контрола, пре и после спровођења 

концентрације; 

 

- одлуке других институција овлашћених за оцену предметне 

концентрације које су испитивале ту концентрацију; 

 

- детаљан опис организације мреже дистрибуције и малопродаје 

производа и/или услуга на релевантном тржишту, с посебним 

описом мреже дистрибуције и малопродаје коју користе 

учесници у концентрацији (властита, уговорна и сл.); 

 

- опис извршених или намераваних истраживања и улагања у 

развој учесника у концентрацији (облик и врста улагања или 

истраживања, њихово значење за производњу и промет 

производа и/или услуга на релевантном тржишту, износ 

средстава која су у ту сврху уложена или износ средстава за чије 

улагање постоји намера и сл.); 

 

- опис и детаљно образложење разлога за спровођење 

концентрације, односно образложење очекиваних погодности 

које ће настати спровођењем концентрације са становишта 

учесника у концентрацији; 

 

- опис и детаљно образложење очекиваних погодности које ће 

настати спровођењем концентрације са становишта интереса 

потрошача (снижавање цена производа и/или услуга, повећање 

квалитета производа и/или услуга, увођење иновација, повећање 

и проширивање могућности избора производа и/или услуга за 

потрошача). 

 

Поступајући по Закључку овлашћеног лица у предметном поступку по 

службеној дужности од 31. јануара о.г., који је у Комисији заведен под бројем 

6/0-03-85/2014-4, друштво „Slovenia Broadband S.a.r.l.“, преко пуномоћника, 
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доставило је дана 6. фебруара 2014. године, материјал под називом Одговор на 

Закључак Комисије којим се налаже достављање података, информација и 

обавештења у вези са концентрацијом (која је предмет испитивања у 

покренутом поступку по службеној дужности). Конкретно, предмет испитивања 

јесте концентрација која је већ спроведена, иако за њено спровођење претходно 

није издата сагласност Комисије. Њени учесници су, на страни посредног 

стицаоца контроле - друштво „Slovenia Broadband S.a.r.l.“ (у даљем тексту: 

Slovenia Broadband, или давалац одговора), док се његово контролисано 

друштво са Кипра – Adria Media Limited (у даљем тексту: Adria Media), сматра 

непосредним стицаоцем контроле у овој концентрацији. Истовремено, циљним 

друштвом у коме су спровођењем ове концентрације измењени његови 

власници и вршиоци контроле, сматра се Филмски кабловски ТВ канал 

„Cinemania“ д.o.o. (у даљем тексту: Cinemania, или циљно друштво).   

 

Комисија констатује да је друштво Slovenia Broadband, доставило 

одговоре у односу на све затражене податке и информације, уз прилагање свих 

захтеваних и осталих докумената који су релевантни за спровођење предметне 

концентрације, или су у функцији њеног спровођења, укључујући и прилоге 

који се односе на изводе за релевантна друштва из одговарајућих регистара, као 

и приказе финансијских резултата пословања тих друштава за затражени 

временски период. Даље, Комисија истиче да друштво које је доставило 

затражену документацију, ни у једно њеном сегменту, не доводи у питање 

квалификацију Комисије, а према којој се у конкретном случају ради о 

концентрацији за коју пре њеног спровођења није обезбеђена сагласност 

Комисије, у вези преузимања контроле над циљним друштвом. У одговору на 

закључак Комисије, давалац одговора између осталог констатује да је „са 

становишта прописа о контроли концентрација, Slovenia Broadband, преко Adria 

Medie, стекао посредну појединачну контролу над друштвом Cinemania“. 

 

Друштво Slovenia Broadband, дана 6. фебруара поднело је Комисији 

захтев за заштиту података садржаних у достављеном Одговору. Том приликом, 

специфицирани су подаци, информације, као и прилози у односу на које се 

таква заштита тражи, те образложени разлози за постављање таквог захтева уз 

пројектоване и могуће штете за друштво, до којих би дошло уколико се по 

захтеву друштва Slovenia Broadband, везано за заштиту података, од стране 

Комисије не би позитивно решило. Комисија је разматрајући овај захтев и 

разлоге на које се приликом његовог постављања позвало друштво Slovenia 

Broadband, донела одговарајући закључак о заштити података дана 11. фебруара 

2014. године.  

 

Slovenia Broadband је холдинг компанија, која координира и управља 

радом у различитим оперативним компанијама у Централној Европи, и региону 

на просторима бивше Републике Југославије. У компаније којима управља 

Slovenia Broadband, укључени су различити телекомуникациони оператери из 

региона (пре свега „SBB“ у Србији и „Telemach“ у Словенији и Босни и 

Херцеговини), као и произвођачи медијских садржаја (нпр. ТВ канал „Ultra“ у 
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Србији) и повезаних услуга. 

 

Стицалац контроле, у концентрацији која је предмет овог управног 

поступка, јесте друштво у саставу независне компаније приватног капитала 

„Mid Europa Partners LLP“ (у даљем тексту: MEP), која врши управљачку и 

контролну функцију над компанијом Slovenia Broadband. MEP је основан у 

складу са прописима Уједињеног Краљевства Велике Британије и Северне 

Ирске, са регистрованим седиштем на адреси 161 Brompton Road, London SW3 

1EX. Ова компанија са другим повезаним друштвима која су под њеном 

контролом, конституише тзв. MEP групу. Она се у својој укупној активности 

фокусира на инвестирање слободних новчаних средстава у компаније које су 

пре свега лоциране у регионима Централне и Источне Европе и Турске. MEP 

превасходно инвестира у тржишта у развоју и секторе високог раста. У оквиру 

MEP групе и под њеном крајњом контролом јесте и кипарско холдинг друштво 

Adria Media, које је непосредни стицалац контроле у предметној концентрацији. 

Ово друштво као члан MEP групе, своју основну функцију спроводи у 

пословима и активностима саветовања, управљања и набавке програмских 

садржаја за различите компаније у оквиру групе, које се баве производњом и 

емитовањем програмских садржаја (тзв. „произвођачи канала“ – нпр. ТВ канал 

„Ultra“ за анимирани програмски садржај). ТВ канал „Ultra“ јесте домаће 

друштво које је у саставу ове групе (МЕР) и чини једно од значајног броја 

друштава која су регистрована и активна у нашој земљи, а под контролом су или 

наведеног кипарског друштва, или неког од других друштава унутар MEP групе. 

 

 Slovenia Broadband, Комисији је доставио преглед свих друштава, која се 

сматрају зависним друштвима MEP групе у Републици Србији. За свако од ових 

друштава достављен је извод из регистра, као и претежна делатност за коју је 

регистровано, односно којом се бави. Slovenia Broadband, Adria Media и све 

друге компаније под крајњом контролом друштва MEP, сматрају се једним 

учесником на тржишту у смислу члана 5. Закона. Сви чланови MEP групе, који 

су регистровани у Републици Србији и који се наводе у наставку текста, 

сматрају се повезаним учесницима са компанијама Slovenia Broadband, Adria 

Media, а по основу чињенице да су даље наведена домаћа друштва чланови MEP 

групе. То су: 

 

- ТВ канал „Ultra“ д.o.o. Београд (претежна регистрована делатност: 

производња и емитовање ТВ програма); 

- „Ultra Centar Galaktika“ д.o.o. Београд (претежна регистрована 

делатност: остале забавне и рекреативне делатности); 

- Друштво за телекомуникације „Absolut OK“ д.o.o. Београд (претежна 

регистрована делатност: кабловске телекомуникације); 

- Предузеће за интернет услуге „Beogrid“ д.o.o. Београд (претежна 

регистрована делатност: кабловске телекомуникације); 

- „Adria News“ д.o.o. Београд (претежна регистрована делатност: 

производња и емитовање телевизијског програма); 
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- Предузеће за производњу, трговину и услуге „Knight Development 

Support“ д.o.o. Нови Сад (претежна регистрована делатност: 

кабловске телекомуникације); 

- „Serbia broadband – Srpske kablovske mreže“ д.o.o. Београд (претежна 

регистрована делатност: кабловске телекомуникације); 

- Агенција за маркетинг „Cas Media“ д.о.o. Београд (претежна 

регистрована делатност: делатност рекламних агенција); 

- Предузеће за продукцију, емитовање и ре-емитовање ТВ канала 

путем интернета и IP телевизије и за производњу и емитовање 

кабловске телевизије, кабловски интернет „City Media Plus-Streaming 

ex YU“ д.o.o. Београд (претежна регистрована делатност: кабловске 

телекомуникације); 

- „IP Mreže D1“ д.o.o. Београд (претежна регистрована делатност: 

кабловске телекомуникације); 

- Филмски кабловски ТВ канал „Cinemania“ д.о.o. Београд (претежна 

регистрована делатност: производња кинематографских дела, аудио-

визуелних производа и телевизијског програма); 

- Друштво за телекомуникације „JET TV“ д.о.o. Шабац (претежна 

регистрована делатност: кабловске телекомуникације); 

- „United Media Production“ д.о.o. Београд (претежна регистрована 

делатност: производња и емитовање телевизијског програма). 

 

Претходно наведени подаци указују на то да MEP група у Републици 

Србији има укупно 13 зависних друштава, која своје пословање обављају у 

оквиру 5 регистрованих претежних делатности. Код свих ових друштава постоји 

највиши степен усклађености, односно подударности између номиналне и 

реалне делатности којом се она баве. Одступање у овом смислу утврђено је само 

код друштва „United Media Production“ из Београда, код којег нису усаглашене 

стварна делатност овог друштва, са оном делатношћу која је регистрована као 

његова претежна делатност. Конкретно, регистрована делатност овог друштва 

јесте производња и емитовање телевизијског програма, али се оно бави 

повезаним услугама у вези са производњом и емитовањем телевизијског 

програма. Те (повезане) услуге, обухватају „паковање“ медијских садржаја у 

канал, као што су: локализација и продукције ТВ програма за канале из групе 

Sport Klub као што су канали (SK1, SK2, Golf Klub, Fishing & Hunting) за српско, 

хрватско и словеначко говорно подручје, укључујући производњу студијског 

програма и коментарисање током спортских преноса уживо (све претходно 

наведене услуге, друштво Slovenia Broadband назива „пост продукцијске услуге“). 

Друштво “United Media Production“ је овлашћено да врши и продају 

маркетиншког простора на каналима из „породице“ Sport Klub, Ultra, Mini Ultra, 

IQS Life на територији Републике Србије. Поред тога, ово друштво пружа и 

услугу тзв. „ad-insertion“ (каква услуга подразумева убацивање комерцијалних и 

других садржаја у дистрибуиране програме на локалном, регионалном и 

националном нивоу за неколико кабловских канала присутних на територији 

Србије као што су Discovery, Animal Planet, E channel, TV1000, TLC, History, 

Minimax, итд). 
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Slovenia Broadband је у поступању по закључку Комисије од 31. јануара 

2014. године, доставио све захтеване податке, који се односе на друштво 

Cinemania – овде циљно друштво. Ово домаће друштво са регистрованим 

седиштем у Београду и матичним бројем 20166142, основано је 19. маја 2006. 

године. Његова претежна регистрована делатност јесте производња 

кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма 

(шифра делатности: 5911). Cinemania је основана као једночлано друштво, а њен 

једини члан и власник 100% удела од оснивања до средине 2012. године, било је 

физичко лице Звонимир Ђорђевић из Београда. Cinemania је друштво активно у 

делатности производње и дистрибуције специјализованих телевизијских канала 

и то филмског садржаја, на територији Србије, Црне Горе и Македоније. На 

тржишту Републике Србије, Cinemania је активна кроз дистрибуцију свог 

програма дистрибутерима медијских садржаја (кабловским оператерима, IPTV 

оператерима, итд.). Cinemania директно, или преко повезаних друштава, 

прибавља права на филмске садржаје (филмове, серије, итд.) и пратеће садржаје 

(коментари, интервјуи, специјалне емисије о филму), које потом „пакује“ у 

канал са претходно дефинисаним садржајем програма – под брендом „Cinemania 

TV“. То значи да ово домаће друштво осим филмова, својој публици нуди и 

ексклузивне материјале са снимања филмова, најаве биоскопских и видео 

хитова, музичке спотове прављене за филмове, као и ексклузивне интервјуе са 

водећим светским глумцима и редитељима и тематске разговоре који се односе 

на филмску индустрију. 

 

Будући да се пословна трансакција, која је предмет испитивања у овом 

управном поступку, догодила у 2012. години, давалац одговора поступио је на 

исправан начин, када је за ово домаће друштво као циљно у предметном 

поступку (Cinemania), доставио податке о његовом пословању за 2009., 2010. и 

2011. годину, као три узастопне године које су претходиле години спровођења 

ове концентрације. У склопу информација, које су достављене у поступању по 

захтеву Комисије, садржане су и оне које се односе на главне добављаче овог 

друштва у свакој од анализираних година, и вредност извршених појединачних 

набавки од сваког од наведених најзначајнијих добављача. Истовремено, 

достављен је и преглед највећих купаца овог друштва, за сваку годину унутар 

обухваћеног временског интервала посматрања, a сви расположиви подаци о 

томе налазе се у списима предмета. Такође, за циљно друштво достављен је 

преглед висине укупно оствареног прихода који је ово друштво забележило на 

годишњем нивоу, а у оквиру релевантних година посматрања. 

 

Комисија је на основу природе предметне трансакције, која значи 

стицање појединачне контроле над друштвом Cinemania од стране друштва 

Slovenia Broadband, као и висине прихода које су према наводима и 

документацији достављеним од стране Slovenia Broadband-а, остварили 

учесници ове концентрације на глобалном – светском, као и домаћем – 

националном тржишту, дошла до закључка следеће суштине. У конкретном 

случају ради се о концентрацији која је настала у складу са чланом 17. став 1. 
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тачка 2) Закона, и за коју је у односу на остварене годишње приходе њених 

учесника, постојала обавеза подношења пријаве Комисији, ради издавања 

одобрења за њено спровођење. 

 

Као акт о концентрацији, односно правни основ њеног спровођења, 

друштво Slovenia Broadband доставило је Комисији Уговор о продаји удела у 

друштву Cinemania, који је закључен дана 8. јуна 2012. године. Потписници 

овог уговора су физичко лице Звонимир Ђорђевић из Београда, тада једини 

оснивач и власник друштва Cinemania и продавац 100% удела у овом друштву, с 

једне стране и друштво Adria Media са Кипра на страни купца предметних 

удела, с друге стране. Уговорне стране овим документом дефинисале су 

предмет купопродаје (који чини укупни удео у циљном друштву). Чланом 2. 

Уговора одређена је уговорна цена коју ће купац платити продавцу, као и рок и 

начин исплате те цене. Члан 4. овог документа, односи се на изјаве и гаранције 

продавца, а члан 5. на изјаве и гаранције купца. Достављени Уговор, Комисија 

је прихватила као исправан основ спровођења предметне трансакције. Његовим 

спровођењем, Slovenia Broadband је постао посредни власник (преко свог 

повезаног друштва Adria Media) 100% удела у друштву Cinemania, односно 

стекао је појединачну контролу над овим домаћим друштвом куповином 

целокупних удела у њему. Удели у друштву Cinemania сада су (након интерног 

реструктурирања) у директном власништву два зависна друштва компаније 

Slovenia Broadband. Прво од њих – Adria Media поседује 49% удела, а дуго – 

Absolut OK 51% удела у циљном друштву, што према доступним актуелним 

подацима из АПР-а, чини тренутну власничку структуру друштва Cinemania. 

 

За потребе дефинисања релевантног тржишта производа, пуномоћници 

друштва Slovenia Broadband, пошли су од оквира и садржаја активности 

друштава која се сматрају учесницима ове концентрације. На темељу такве 

полазне претпоставке, предложили су да се као релевантно тржиште производа 

дефинише тржиште производње и емитовања плаћеног телевизијског садржаја и 

повезаних услуга. Том приликом указано је на разлику између тзв. плаћених 

канала, и оних који то нису (free-to-air канали). Када је реч о тзв. плаћеним 

каналима, произвођач програма наплаћује додатну накнаду по кориснику који 

прима канал, док се free-to-air канали издржавају искључиво из оглашавања. 

Такође, стицалац контроле у предметној концентрацији, истиче и то да 

претходна дефиниција релевантног тржишта производа/услуга, укључује две 

фазе његовог функционисања.  

 

Прва од њих односи се на набавку тзв. „сировог“ медијског садржаја, до 

кога се може доћи на основу производње сопственог садржаја, или куповином 

права на лиценцирање специјализованог садржаја од њиховог „произвођача“. 

Такав специјализовани садржај, може се односити на пример на одређене 

филмове, спортске, или друге тематске догађаје. Друга фаза подразумева 

уклапање обезбеђеног „сировог“ садржаја (из сопствене продукције, или 

лиценцираног), у канал са програмом емитовања (филмски, спортски, музички 
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или други). Право дистрибуције одређеног канала, продаје се даље 

дистрибутерима медијског садржаја (оператерима).  

 

У делу достављене документације, друштво Slovenia Broadband, указује 

на то да се плаћени телевизијски канали додатно могу груписати у различите 

категорије, а у зависности од структуре – садржаја програма који обезбеђују. То 

конкретно могу бити тематски канали спортског, филмског, документарног или 

музичког садржаја, као и одређени специјализовани програми и они који су 

превасходно намењени циљним гледалачким групама – деца, љубитељи 

природе и животиња, популација старије животне доби и сл. У односу на све 

претходно изнето, Slovenia Broadband сматра да најужа могућа дефиниција 

релевантног тржишта која се може применити у случају предметне 

концентрације (које би се одредило као тржиште производње и емитовања 

плаћеног филмског телевизијског садржаја) није неопходна. Изнети предлог, 

образлаже се тиме да друштво Slovenia Broadband уопште није учесник на овако 

уско опредељеном релевантном тржишту (филмски садржај). Такође, од стране 

предлагача горе наведене дефиниције релевантног тржишта, истакнуто је и то 

да у случају примене другачије дефиниције релевантног тржишта од 

предложене (тзв. уже релевантно тржиште производа/услуга) предметна 

концентрација не би резултирала постојањем било каквог преклапања између 

њених учесника, будући да, како је већ указано Slovenia Broadband није друштво 

које је активно на тржишту везаном за филмске садржаје. 

 

Ова чињеница, концентрацији која је предмет овог управног поступка 

даје обележја конгломератске концентрације, будући да ће стицалац контроле 

над циљним друштвом, након њене реализације постати учесник и на тржишту 

активности циљног друштва које преузима, а чиме ће проширити сопствени 

портфолио активности. 

 

Група коју MEP контролише-SBB група друштава, односно стицалац 

контроле над циљним друштвом у предметној концентрацији, активна је на 

релевантном тржишту производа, како је оно у свом ширем смислу дефинисано 

у достављеној документацији и то преко „компанија за канале“ (content-

companies), односно компанија у оквиру групације које набављају одређени 

медијски садржај, „пакују“ га и емитују као канал. Појам „паковања“ 

конкретног медијског садржаја, подразумева све активности које су у функцији 

припреме преузетог садржаја за његово изношење пред гледалачку публику. 

Између осталог то укључује и припрему и убацивање превода, давање 

коментара емитованог садржаја, као и формирање програмске шеме и 

коришћење огласног садржаја. 

 

Становиште је Комисије да предлог дефиниције релевантног тржишта 

производа/услуга, како је дат од сране друштва Slovenia Broadband није 

прихватљив и да га треба кориговати. То конкретно значи да ово тржиште треба 

сузити у односу на дати предлог и то на начин што ће се у обзир узети профил и 

карактеристике друштва које је предмет преузимања (овде Cinemania). Како ово 
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друштво представља филмски, кабловски TV канал и програмски је уско 

специјализовано на област емитовања филмских садржаја, то Комисија као 

релевантно тржиште производа/услуга опредељује тржиште емитовања 

филмског садржаја. 

 

Комисија је током спроведеног поступка, утврдила да се права на 

емитовање филмских садржаја што је сегмент тржишта на коме је Cinemania 

активна, уобичајено на комерцијалној основи уступају, односно продају од 

стране власника лиценце за одређени филм или серију. Комисија није утврдила 

постојање препрека за приступ таквим правима, што значи да је надметање 

између заинтересованих субјеката за њихово стицање, отворено и 

транспарентно. Стицање филмских  права, а посебно оних везаних за актуелне и 

престижне филмске садржаје, по правилу изискује и изузетно високе трошкове 

њихове набавке. Управо због тога је у интересу сваком учеснику на тржишту 

који је таква филмска права добио, да их пласира што већем броју кабловских 

дистрибутера, како би успео да наплатом од таквих корисника покрије високе 

трошкове стицања филмских права, односно права емитовања конкретног 

филмског садржаја. 

 

У достављеној документацији, стицалац контроле над друштвом 

Cinemania, предлаже да се као релевантно географско тржиште производа у 

предметном поступку, одреди укупно тржиште Републике Србије, односно 

национална територија. Комисија је овакав предлог оценила прихватљивим и то 

из даље наведених разлога. Реч је о томе да заинтересовани купци, набавку 

програмских садржаја по правилу врше од ималаца лиценци, који их поседују и 

на комерцијалној основи уступају на глобалном нивоу. Међутим, право на 

емитовање медијског садржаја, стечено на основу преузимања лиценце, 

уобичајено и најчешће се односи на ниво појединачне државе, њене географске 

територије, односно националног тржишта. Највећи део дистрибутера, преузети 

медијски садржај емитује у оквиру националних граница, при чему регулаторни 

надзор над емитовањем таквих садржаја у Републици Србији врши Републичка 

Радиодифузна Агенција. 

 

Закључено јe да не постоји преклапање између учесника ове 

концентрације, у случају када се релевантно тржиште дефинише на начин како 

је то у овом поступку урадила Комисија, и то из разлога што стицалац контроле 

у предметној концентрацији - Slovenia Broadband не учествује на тржишту 

производње и  емитовања плаћеног филмског, TV садржаја. До извесног - 

минималног преклапања учесника ове концентрације, дошло би само у случају 

када се релевантно тржиште производа не ограничава искључиво на филмски 

садржај, већ укључује и осталу садржајну структуру како је то предложено од 

стране Slovenia Broadband. На тако одређеном релевантном тржишту, сваки од 

учесника ове концентрације према подацима који су достављени Комисији, има 
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удео који је нижи од /0-5/%
1
. На основу тога је од стране даваоца оваквих 

информација закључено, да би након повезивања учесници ове концентрације 

имали заједнички тржишни удео испод /0-5/%. Претходно наведене 

процентуалне квантификације које се односе на процену висине тржишних 

удела учесника ове концентрације (као и њихових главних конкурената о чему 

је више података наведено у наставку текста), на дефинисаном релевантном 

тржишту како је оно одређено за потребе предметног поступка, приложене су у 

одговору достављеном Комисији 6. фебруара о.г., на њен Закључак од 31. 

јануара 2014. године. За исте, Комисија није могла утврдити примењени 

методолошки приступ, који је коришћен за потребе њиховог израчунавања даље 

наведених процентуалних вредности, односно примењени критеријум преко 

којег су такве вредности опредељене. Из наведених разлога, од даваоца 

одговора је затражено да се ближе одреди у односу на ова питања, и прецизира 

како је дошао до величина наведених у свом одговору. У допуни одговора који 

је достављен Комисији 7. фебруара о.г., дата су додатна објашњења и 

информације о начину на који се дошло до наведених индикатора. Конкретно, 

опредељени удели засновани су на подацима Агенције „AGB Nielsen“ који се 

односе на процену гледаности ТВ програма (тзв. ТВ рејтинг). Као главне 

конкуренте, Slovenia Broadband, у достављеној листи наводи следећа друштва: 

РТС 1 /20-30/%, Pink /10-20/%, Prva /10-20/%, B92 /5-10/%, Happy /0-5/% и др. 

 

У односу на претходне наводе и изнете показатеље, Комисија сматра да 

ТВ рејтинг не може бити добар показатељ тржишних удела учесника на 

релевантном тржишту. То из разлога што претходно изнети подаци вероватно 

илуструју проценат гледаности појединих програмских садржаја у тачно 

одређеним терминима и интервалима емитовања, па из тог разлога постоји 

резерва Комисије да достављени показатељи одражавају реалну ситуацију у 

погледу тржишне снаге учесника на овом тржишту. Уколико би се анализирао 

искључиво сегмент тржишта филмског садржаја, закључак који проистиче јесте 

да у том случају не долази, како је већ раније указано, ни до каквог преклапања 

друштава Slovenia Broadband и Cinemania, из разлога што стицалац контроле 

нема активност на тржишту везаном за филмске садржаје.  

 

Анализирајући укупну документацију коју је на њен захтев доставило 

друштво Slovenia Broadband, Комисија је определила мотиве за реализацију 

предметне трансакције, како са становишта друштва које је стекло контролу над 

Cinemaniom као циљним друштвом у овој концентрацији, тако и са становишта 

самог циљног друштва. Преузимањем укупних удела и по том основу 

успостављањем контроле над друштвом Cinemania, Slovenia Broadband настоји 

да се као групација дугорочно и стратешки оспособи да понуди потпуни 

програмски садржај својим купцима и све пратеће услуге у вези са тим, 

укључујући све групе садржаја (спортски, документарни, анимирани, филмски 

програм, вести). Предметном аквизицијом, нови власник циљног друштва 

                                                 
1
 Aкт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону 

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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сматра да се Cinemania уклопила у наведену концепцију у односу на филмски 

програм. Cinemania непосредно продаје своје канале различитим 

дистрибутерима медијских садржаја (кабловским, IPTV, DTH операторима), 

који жељене канале потом уврсте у свој програм, односно асортиман који нуде 

претплатницима. Cinemania нема комерцијални однос са крајњим корисницима, 

односно гледаоцима медијских садржаја. Ово друштво, медијски садржај који 

користи у продукцији канала, набавља од различитих глобалних власника права, 

након чега се „сиров“ садржај, на начин како је то претходно објашњено 

„пакује“ у програмски пакет (канал). Преузимањем Cinemanie употпуњена је 

програмска понуда власника овог друштва, укључивањем и филма у садржај 

такве понуде. Стратешку оријентацију MEP-а ка проширењу програмског 

портфолија, показује и то што је ова група недавно основала још једно своје 

зависно друштво у Републици Србији. Оно би, према сазнањима Комисије, за 

своју претежну делатност требало да има емитовање вести. Реч је о друштву 

„Adria News“ д.о.о. из Београда, које је основано 1. октобра 2013. године, 

регистровано је за производњу и емитовање телевизијског програма (шифра 

делатности: 6020). На описаној развојној основи, MEP је у стању да оствари 

погодности економије опсега на тржишту, преко синергије различитих 

програмских садржаја. Што се Cinemanie као циљног друштва тиче, трансакција 

је овој компанији омогућила развијени регионални наступ и пласман канала, уз 

административну, техничку и стручну подршку новог власника, као и локални 

know-how MEP-а, чија зависна друштва потичу из региона. Додатно, 

преговарање око лиценцирања „сировог“ садржаја, које се одвија на нивоу 

групе, односно централизовано за различите државе, смањило је трошкове и 

омогућило крајњим гледаоцима програма да приступе квалитетнијем и 

разноврснијем садржају програма које ово друштво нуди. Такође, постоје и 

различите користи које MEP може пружити друштву Cinemaniа, као циљном 

друштву, и то у виду техничких, технолошких, финансијских, маркетиншких, 

агенцијских услуга, као и услуга оглашавања. Учесници предметне 

концентрације оцењују да је њено спровођење имало позитиван утицај на 

квалитет релевантних производа у Републици Србији. Реч је о томе да се, 

оствареним повезивањем ових учесника, услед колективног – групног 

преговарања, омогућава набавка квалитетнијих програмских садржаја и 

пратећих услуга. Осим тога, претходно искуство и висок ниво технологије које 

поседују друштва која су под контролом MEP-а, обезбеђују унапређење 

технологије преноса, односно дистрибуције канала до корисника, као и процес 

„паковања“ „сировог“ садржаја. Учесници ове концентрације сматрају да 

услуге, односно предности сарадње Cinemanie са MEP-ом, имају значајне 

позитивне ефекте у виду иновација, као и проширених могућности избора 

(квалитетнији и разноврснији програм, нове технолошке могућности, боља 

локална подршка). 

 

На основу свих утврђених чињеница у овом испитном поступку, које је 

Комисија темељила на расположивим подацима достављеним од стране 

друштва Slovenia Broadband, као и подацима који потичу из других јавно 

доступних извора који су коришћени у овом поступку, утврђено је да се у 
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конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији. То из разлога што њеним 

спровођењем не долази до спречавања, ограничавања, или нарушавања 

конкуренције, а пре свега стварања или јачања доминантног положаја друштва 

Slovenia Broadband на релевантном тржишту дефинисаном за потребе 

предметног поступка. Претходно изнето важи за било коју од наведених 

могућности дефинисања релевантног тржишта производа (концепт ужег и 

ширег релевантног тржишта). Након спровођења концентрације која је била 

предмет испитивања у овом управном поступку, друштво Slovenia Broadband 

неће стећи никакав респективни тржишни удео, нити лидерску позицију на 

дефинисаном релевантном тржишту. Комисија у спроведеном поступку није 

утврдила да би, с обзиром на опредељени и квантифицирани тржишни удео 

сваког од учесника у предметном преузимању, односно њихов заједнички удео 

након преузимања, ова концентрација ни непосредно, ни посредно могла 

представљати сметњу за даљи развој дефинисаног релевантног тржишта, у 

смислу ма каквих предвиђених рестриктивних последица, односно ограничења 

за приступ нових учесника релевантном тржишту. Из разлога што спровођењем 

ове концентрације Комисија није утврдила нити предвидела настајање ма каквог 

конкурентског проблема, који из њеног спровођења проистиче, или би накнадно 

могао настати, оцењено је да се у конкретном случају ради о дозвољеној 

концентрацији, па је одлучено као у ставу I диспозитива решења. 

 

 

Поука о правном леку: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може 

се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВЕТА 

 

                                Весна Јанковић, председник Комисије 

 

 

  


