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

гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13) и члана 2 став 1 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, регистрованог при Компанијском и Привредном Регистру 

Луксембурга под регистарским бројем: В 145882, које по приложеном пуномоћју 

заступају адвокати Растко Петаковић и Бојан Вучковић из адвокатског ортачког 

друштва Карановић & Николић ОАД из Београда, улица Ресавска бр. 23, односно 

непосредне контроле са њим повезаног друштва DOO KNIGHT DEVELOPEMENT 

SUPPORT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, са 

седиштем на адреси Булевар Ослобођења бр. 26, Нови Сад, Република Србија, 

матични број: 20029803, над друштвом DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJU JET 

TV D.O.O. ŠABAC, са седиштем на адреси Краљице Марије бр. 1, Шабац, 

Република Србија, матични број: 20166517 и над свим са њим повезаним зависним 

друштвима, на 171. седници одржаној 20. фебруара 2014. године донео је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у поступку испитивања 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, регистрованог при 

Компанијском и Привредном Регистру Луксембурга под регистарским бројем: В 

145882, односно непосредне контроле са њим повезаног друштва DOO KNIGHT 

DEVELOPEMENT SUPPORT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I 

USLUGE NOVI SAD, са седиштем на адреси Булевар Ослобођења бр. 26, Нови Сад, 

Република Србија, матични број: 20029803, над друштвом DRUŠTVO ZA 
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TELEKOMUNIKACIJU JET TV D.O.O. ŠABAC, са седиштем на адреси Краљице 

Марије бр. 1, Шабац, Република Србија, матични број: 20166517, до чега долази 

куповином 100% удела у истом друштву од његовог претходног власника на 

основу Уговора о преносу удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво Slovenia Broadband S.a.r.l. извршило 

уплату износа од 5.796.890,00 (петмилионаседамстотинадеведесетшестхиљада 

осамстотинадеведесет) РСД на динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције 

отворен код Управе за трезор Министарства финансија, што представља 

одговарајућу динарску противвредност висине накнаде за издавање решења о 

одобравању концентрације у поступку испитивања концентрације по службеној 

дужности из члана 2 став 1 тачка 7 Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције, обрачунату на дан уплате по 

средњем девизном курсу Народне банке Србије. 

 

Образложење 

 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је дана 30. 

јануара 2014. године покренула поступак по службеној дужности број: 6/0-03-

84/2014-1 испитивања концентрације која је спроведена иако није одобрена у 

складу са Законом о заштити концентрације (у даљем тексту: Закон), 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, регистрованог при Компанијском и Привредном Регистру 

Луксембурга под регистарским бројем: В 145882 (у даљем тексту: друштво SВВ), 

односно непосредне контроле са њим повезаног друштва DOO KNIGHT 

DEVELOPEMENT SUPPORT PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I 

USLUGE NOVI SAD, са седиштем на адреси Булевар Ослобођења бр. 26, Нови Сад, 

Република Србија, матични број: 20029803 (у даљем тексту: друштво КDS), над 

друштвом DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIJU JET TV D.O.O. ŠABAC, са 

седиштем на адреси Краљице Марије бр. 1, Шабац, Република Србија, матични 

број: 20166517 и над свим са њим повезаним зависним друштвима (у даљем тексту: 

друштво JET, циљно друштво), до чега долази куповином 100% удела у истом 

друштву од његовог претходног власника на основу Уговора о преносу удела (у 

даљем тексту: Поступак). 

Покретање горњег Поступка уследило је након што су се сазнања Комисије 

о концентрацији која је настала а да јој није претходно поднета пријаве такве 

концентрације, провером потврдила као тачна. Наиме, Решењем Регистратора 

Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре БД 8400/2013 од 

31. јануара 2013. године регистрована је промена чланова друштва JET TV d.o.o. 

Šabac, матични број: 20166517 остварена брисањем члана, физичког лица, Владана 

Илића, ЈМБГ: 1405963772010 са власништвом над 100% удела овог друштва и 

уписивањем члана друштва DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT 
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PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, матични 

број: 20029803, са седиштем на адреси Булевар Ослобођења бр. 26, Нови Сад, 

Република Србија, са власништвом над 100% удела друштва, чији је непосредни 

вршилац контроле циљно друштво Slovenia Broadband S.a.r.l. из Великог 

Војводства Луксембурга. На приказани начин је остварена посредна контрола 

друштва Slovenia Broadband S.a.r.l. над друштвом JET TV d.o.o. Šabac. 

Ради спровођења Поступка, овлашћено лице у истом је дана 31. јануара 

2014. године донело и доставило пуномоћницима друштва SВВ Закључак број: 6/0-

03-84/2014-4, којим се друштву SВВ налаже да Комисији достави следеће податке, 

информације и објашњења: 

 

− 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 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; 

− за свако од горе наведених друштава потребно је да определите 

његову стварну делатност и исту укратко опишете, као и да укажете 

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 ако се пријава 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 JET TV d.o.o. Šabac; 
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− 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 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 инотржиштима за 

учеснике у концентрацији, 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 инотржиштима 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 који 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 друштва Slovenia Broadband S.a.r.l. релевантног тржишта, у 

складу са посебним прописом, 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; 
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− све расположиве анализе, студије, прикази или други извештаји 

припремљени 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 трфжишту; 

− графички приказ (дијаграм) организационе структуре друштва 

Slovenia Broadband S.a.r.l. и њених 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; 

− графички приказ (дијаграм) организационе структуре друштва JET 

TV d.o.o. Šabac 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 предметну 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). 
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Како се из презентованих упита може закључити, предмет испитивања у 

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

претходно није издата сагласност Комисије у складу са Законом. Што се тиче 

учесника у предметној концентрацији, на страни посредног стицаоца контроле 

јесте друштво Slovenia Broadband S.a.r.l. - SВВ и његово 100% зависно 

(контролисано) друштво DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT PREDUZEĆE 

ZA PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD – КDS као непосредни 

стицалац контроле, а на страни циљног друштва је DRUŠTVO ZA 

TELEKOMUNIKACIJU JET TV D.O.O. ŠABAC – JET. Спровођењем предметне 

концентрације долази до промене власничке структуре циљног друштва, односно 

власника и контролора циљног друштва.  

Поступајући по горњем налогу, пуномоћници друштва SВВ – адвокати 

Растко Петаковић и Бојан Вучковић из адвокатског ортачког друштва Карановић & 

Николић ОАД из Београда, улица Ресавска бр. 23, доставили су Комисији дана 6. 

фебруара 2014. године поднесак насловљен „Одговор на Закључак Комисије којим 

се налаже достављање података, информација и објашњења у вези са 

концентрацијом Slovenia Broadband S.a.r.l. (преко D.O.O. Knight Developement 

Support Preduzeće za Proizvodnju Trgovinu i Usluge Novi Sad)/JET TV d.o.o. Šabac“, 

заведен у Комисији под бројем: 6/0-03-84/2014-5 (у даљем тексту: Одговор). 

Одговор је у мањој мери измењен и допуњен поднесцима број: 6/0-03-84/2014-8 од 

10. фебруара 2014. године и број: 6/0-03-84/2014-10 од 13. фебруара 2014. године.  

Такође, 6. фебруара 2014. године, горе наведени пуномоћници су доставили 

и Захтев за заштиту података број: 6/0-03-84/2014-6, који је измењен и допуњен 

поднесцима број: 6/0-03-84/2014-7 и број: 6/0-03-84/2014-8 од 7. и 10. фебруара 

2014. године. Захтев се тиче заштите података који представљају садржину 

Одговора, његове допуне од 10. фебруара 2014. године и докумената која су 

предата као додаци уз Одговор у папирној и електронској верзији. 

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу председника 

Комисије за заштиту конкуренције број: 1/0-06-72/2014-1 од 22. јануара 2014. 

године, решавајући по наведеном Захтеву за заштиту података друштва Slovenia 

Broadband S.a.r.l., донео је 11. фебруара 2014. године Закључак о заштити података 

број: 6/0-03-84/2014-9. 

Комисија је утврдила да је друштво SВВ извршило уплату прописаног 

износа накнаде за издавање акта Комисије у поступку испитивања концентрације 

по службеној дужности из члана 2 став 1 тачка 7 Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције, што је констатовано у 

ставу II диспозитива. 

Увидом у целокупну наведену документацију, утврђено је како следи. 

 

Комисија је констатовала да је друштво SВВ доставило одговоре у односу 

на затражене податке, информације и објашњења, уз прилагање захтеваних и 

осталих докумената која су релевантна за спровођење предметне концентрације, 

или су у функцији њеног спровођења, укључујући и прилоге који се односе на 
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изводе за релевантна друштва из одговарајућих регистара, приказе финансијских 

резултата пословања тих друштава за затражени временски период, оснивачка акта 

циљног друштва и акт о концентрацији. Даље, Комисија истиче да друштво SВВ ни 

у једном сегменту Одговора, не доводи у питање квалификацију Комисије, а према 

којој се у конкретном случају ради о концентрацији која је спроведена иако није 

одобрена у складу са Законом, у вези преузимања контроле над циљним друштвом. 

У Одговору SВВ, између осталог, констатује да је „са становишта прописа о 

контроли концентрација, Slovenia Broadband, преко КDS NS-а стекао посредну 

појединачну контролу над JET TV-оm.“ 

Друштво SВВ 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 SВВ 

укључени су различити телекомуникациони оператери из региона (пре свега „SBB“ 

у Републици Србији и „Telemach“ у Словенији и Босни и Херцеговини), као и 

произвођачи медијских садржаја (нпр. ТВ канал „Ultra“ у Републици Србији) и 

повезаних услуга. Управљачку и контролну функцију над SВВ-оm врши независна 

компанија приватног капитала „Mid Europa Partners LLP“ (у даљем тексту: MEP). 

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 домаће 

друштво DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT PREDUZEĆE ZA 

PROIZVODNJU TRGOVINU I USLUGE NOVI SAD, које је непосредни стицалац 

контроле у предметној концентрацији. Ово друштво, члан MEP групе, пословне 

активности обавља у оквиру своје претежне регистроване делатности – кабловске 

телекомуникације (шифра: 6110). Представља оперативно друштво које пружа 

претплатницима услуге дистрибуције медијских садржаја (ТВ канала) и услуге 

приступа Интернету на територији града Новог Сада и околине, путем своје 

кабловске мреже. 

 Комисији је достављен и преглед свих друштава, која се сматрају зависним 

друштвима MEP групе у Републици Србији. SВВ, КDS и сва друга друштва под 

крајњом контролом MEP-а, сматрају се једним учесником на тржишту у смислу 

члана 5 Закона. Следећа друштва, регистрована у Републици Србији, сматрају се 

повезаним учесницима са SВВ-оm, по основу чињенице да су чланови MEP групе: 

 

1. ТВ канал „Ultra“ д.o.o. Београд, матични број: 20287438, претежна 

регистрована делатност: производња и емитовање телевизијског програма 

(шифра: 6020); 
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2. „Ultra Centar Galaktika“ д.o.o. Београд, матични број: 20898500, претежна 

регистрована делатност: остале забавне и рекреативне делатности (шифра: 

9329); 

3. Друштво за телекомуникације „Absolut OK“ д.o.o. Београд, матични 

број: 17075209, претежна регистрована делатност: кабловске 

телекомуникације (шифра: 6110); 

4. Предузећа за интернет услуге „Beogrid“ д.o.o. Београд, матични број: 

17159186, претежна регистрована делатност: кабловске телекомуникације 

(шифра: 6110); 

5. „Adria News“ д.o.o. Београд, матични број: 20960388, претежна 

регистрована делатност: производња и емитовање телевизијског програма 

(шифра: 6020); 

6. Предузеће за производњу, трговину и услуге „Knight Development 

Support“ д.o.o. Нови Сад, матични број: 20029803, претежна регистрована 

делатност: кабловске телекомуникације (шифра: 6110); 

7. „Serbia broadband – Srpske kablovske mreže“ д.o.o. Београд, матични број: 

17280554, претежна регистрована делатност: кабловске телекомуникације 

(шифра: 6110); 

8. Агенција за маркетинг „Cas Media“ д.о.o. Београд, матични број: 

20609460, претежна регистрована делатност: делатност рекламних агенција 

(шифра: 7311); 

9. Предузеће за продукцију, емитовање и реемитовање 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, матични број: 20475897, претежна регистрована делатност: 

кабловске телекомуникације (шифра: 6110); 

10. „IP Mreže D1“ д.o.o. Београд, матични број: 20675675, претежна 

регистрована делатност: кабловске телекомуникације (шифра: 6110); 

11. Филмски кабловски ТВ канал „Cinemania“ д.о.o. Београд, матични број: 

20166142, претежна регистрована делатност: производња кинематографских 

дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма (шифра: 5911); 

12. Друштво за телекомуникације „JET TV“ д.о.o. Шабац, матични број: 

20166517, претежна регистрована делатност: кабловске телекомуникације 

(шифра: 6110); 

13. „United Media Production“ д.о.o. Београд, матични број: 20179368, 

претежна регистрована делатност: производња и емитовање телевизијског 

програма (шифра: 6020). 

 

Претходно наведени подаци указују на то да MEP група у Републици Србији 

има укупно тринаест (13) зависних друштава, која своје пословање обављају у 

оквиру пет (5) регистрованих претежних делатности. Код свих ових друштава 
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постоји највиши степен усклађености, односно подударности између номиналне и 

стварне делатности којом се 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 (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 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“ за неколико кабловских канала присутних на 

територији Србије као што су Discovery, AnimalPlanet, E channel, TV1000, TLC, 

History, Minimax, итд. 

SВВ је у Одговору доставио све захтеване податке који се односе на 

друштво JET (предметно циљно друштво). Ово домаће друштво, чији регистровани 

подаци су горе наведени, основано је 1. јуна 2006. године и регистровано 5. јуна 

2006. године од стране оснивача и јединог члана, физичког лица Владана Илића, 

ЈМБГ: 1405963772010, са пребивалиштем на адреси Норвешка бр. 12/39, Шабац, 

који је то својство имао до дана закључења Уговора о преносу удела – 28. јануара 

2013. године. JET представља оперативно друштво које продаје корисницима 

(претплатницима) услуге дистрибуције медијских садржаја (ТВ канала) и услуге 

приступа Интернету на територији града Шабца и околине, путем своје кабловске 

мреже. JET остварује приходе само на територији Републике Србије и у истој нема 

регистрована зависна друштва. 

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

управном поступку, догодила у 2013. години SВВ је поступио на исправан начин, 

када је за учеснике у концентрацији у предметном поступку, доставио податке о 

њиховом пословању за 2010., 2011. и 2012. годину, као три узастопне године које 

су претходиле години спровођења ове концентрације. У склопу информација, које 

су достављене у Одговору, садржане су и оне које се односе на главне добављаче 

учесника у концентрацији у свакој од анализираних година и вредност извршених 

појединачних набавки од сваког од наведених најзначајнијих добављача. Такође, 

достављен је и преглед њихових највећих купаца, за сваку годину унутар 

релевантног временског периода посматрања, као и преглед висине укупно 

остварених прихода која су ова друштва забележила на годишњем нивоу, а у 

оквиру истог временског периода посматрања. Сви наведени релевантни подаци се 

налазе у списима предмета. 

Комисија је, узимајући у обзир природу предметне трансакције - стицање 

посредне појединачне контроле SВВ-а над друштвом JET, као и висине укупних 

годишњих прихода које су према наводима и документацији достављеним у 
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Одговору, остварили учесници ове концентрације на глобалном – светском, као и 

домаћем – националном тржишту у релевантном периоду, оценила да се у 

предметном случају ради о концентрацији из члана 17 став 1 тачка 2 Закона и за 

коју је у односу на остварене укупне годишње приходе њених учесника, постојала 

обавеза подношења пријаве Комисији ради издавања одобрења за њено спровођење 

сходно члану 61 став 1 тачка 1 Закона. 

Као акт о концентрацији, односно правни основ њеног спровођења, друштво 

SВВ доставило је Комисији Уговор о преносу удела у друштву JET, који је 

закључен дана 28. јануара 2013. године. Потписници овог уговора су физичко лице 

Владан Илић из Шабца, тада једини оснивач и власник 100% удела у друштву JET 

као преносилац удела с једне стране, и друштво КDS из Новог Сада као стицалац 

предметних удела с друге стране. Уговорне стране су у члану 1 овог документа 

дефинисале предмет купопродаје (целокупан удео у циљном друштву), док је у 

члану 4 Уговора одређена купопродајна цена. Наведени Уговор о преносу удела 

представља Прилог 3 Главног уговора о преносу удела који је закључен истог дана 

и који садржи, кроз свој основни текст и текст својих 10 Прилога, све детаљне 

услове за пренос предметног удела, а које треба испунити пре потписивања 

Уговора о преносу удела (Прилог 3). Главни уговор о преносу удела од 28. јануара 

2013. године са Прилозима 1-10 Комисија је прихватила као правни основ 

спровођења предметне трансакције. Спровођењем овог уговора SВВ је постао 

посредни власник (преко свог повезаног друштва КDS из Новог Сада) 100% удела 

у друштву JET и његов појединачни контролор. 

За потребе дефинисања релевантног тржишта производа, друштво SВВ је, 

пошло од оквира и садржаја пословних активности друштава која се сматрају 

учесницима предметне концентрације. На темељу таквог полазишта, Комисији су 

предложена два релевантна тржишта производа и то: 

 

 Дистрибуција медијског садржаја (без обзира на технологију, али 

искључујући земаљски пренос), и 

 Пружање услуга приступа Интернету и повезаних услуга. 

 

Учесници у концентрацији, SВВ (преко свог повезаног друштва КDS из 

Новог Сада) и JET, су присутни на напред дефинисаним релевантним тржиштима 

производа, преко својих кабловских оператера. На истим су присутни и следећи 

телекомуникациони оператери, као значајни конкуренти учесницима у 

концентрацији: Телеком Србија, ЈП Пошта Србије, Радијус Вектор и велики број 

осталих телекомуникациони оператера са мање значајним тржишним присуством.  

 

Тржиште Дистрибуције медијског садржаја, према наводима у Одговору, 

строго је регулисано од стране Републичке агенције за електронске комуникације 

(у даљем тексту: РАТЕЛ). 
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У прошлости, медијски садржаји су се емитовали претежно бежично, путем 

аналогног земаљског радио преноса. Емитери су користили торњеве за емитовање 

ради преноса телевизијског и радио сигнала, док су гледаоци преко антена примали 

сигнал. Брзи развој технологије и инфраструктуре је омогућио употребу аналогне 

кабловске мреже (коаксијални каблови) којима је могуће доставити сигнал 

директно до корисника, док је сателитски пренос омогућио пренос медијског 

сигнала преко великих раздаљина. 

Развојем дигиталних технологија, ширењем доступног протока и растућим 

трендом конвергенције у телекомуникацијама (могућност коришћења различитих 

технологија за суштински исте циљеве – слање електронске дигиталне 

информације од тачке А до тачке Б и назад), медијски садржај је сада могуће 

доставити корисницима посредством широког спектра различитих дигиталних 

технологија, како следи: 

 

I. Земаљски пренос, укључујући и дигитални облик (DTT – Digital Terrestrial 

Television); 

 

II. CATV – кабловска инфраструктура, претежно у дигиталном облику, која 

омогућава двосмерну комуникацију и стога је одржива платформа за 

конвергентне услуге – телефонију и приступ Интернету; 

 

III. Сателитски пренос (Direct-to-Home) – ова технологија се користи тако што 

се сигнал емитује до сателита, који га даље емитују преко сателитских 

антена и посебних пријемника који га претварају у сигнал који може да 

прими телевизијски предајник; 

 

IV. IPTV (Internet Protocol Television) – омогућава употребу интернет 

комуникације (Интернет протокола) ради емитовања телевизијског сигнала. 

 

Са стране потражње, све наведене технологије у дигиталној форми су 

заменљиве при дистрибуцији медијских садржаја, тако да потрошачи могу да 

користе било коју од ових технологија да прате телевизијски/радијски програм. 

Међутим, због својствених разлика у технологији, само CATV и IPTV технологије 

омогућавају двосмерну комуникацију са потрошачем, па се могу користити у 

комбинацији са другим телекомуникационим услугама (приступ Интернету и 

телефонији, видео-на-захтев...). 

На тржишту Пружање услуга приступа Интернету и повезаних услуга SВВ 

је активан преко кабловских оператера, претежно друштава „Serbia broadband – 

Srpske kablovske mreže“ д.o.o. Београд (у даљем тексту: домаћи SВВ) и КDS из 

Новог Сада (пружа напред дефинисане услуге само на територији града Новог 

Сада). Наведена друштва пружају приступ Интернету на малопродајном и 
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велепродајном нивоу, појединачним и комерцијалним корисницима (преко 

кабловске платформе, DSL платформе). Пружање услуге приступа Интернету је 

блиско повезано са пружањем других кабловских услуга, као што су изнајмљене 

линије и услуга telehousing-a. Домаћи SВВ користи инфраструктуру способну да 

пружи такве услуге клијентима. Ова тржишта услуга су суседна пружању Интернет 

услуга. 

У члану 4 став 1 тачка 40 Закона о електронским комуникацијама 

(„Службени гласник РС“, бр. 44/10 и 60/13 – одлука УС) даје се значење појма 

„повезане услуге“ као услуге повезане са електронском комуникационом мрежом 

или електронском комуникационом услугом, које омогућавају или подржавају 

пружање услуга путем те мреже или услуге, или се могу искористити у те сврхе, 

укључујући, између осталог, системе за превођење бројева или системе са 

истоветном функционалношћу, системе условног приступа и електронске 

програмске водиче, као и друге услуге, попут услуга базираних на подацима о 

идентитету, локацији и доступности корисника. 

Циљно друштво JET се у погледу кабловске платформе ослања на сопствену 

инфраструктуру преко које је присутно само у делу града Шабца и ближој околини 

до места Богатић. Ово друштво не пружа услуге преко DSL платформе. 

SВВ је као релевантно географско тржиште у предметном поступку, 

предложио Комисији територију Републике Србије из разлога да се услуге 

дистрибуције медијског садржаја и пружања приступа Интернета и повезаних 

услуга обављају на националном нивоу, затим тржиште телекомуникација се 

традиционално сматра националним, а сектор телекомуникација регулише РАТЕЛ. 

SВВ је присутан на целом националном тржишту преко домаћег SВВ-а, док преко 

КDS из Новог Сада није (због ограничености његове  инфраструктурне мреже на 

град Нови Сад). Ипак, Комисија је, имајући у виду да JET обавља пословне 

активности искључиво у делу града Шабца и ближој околини до места Богатић и да 

на том локалном тржишту постоји преклапање са друштвима из MEP групе, 

утврдила да је за потребе овог поступка неопходно определити и уже релевантно 

географско тржиште, које се дефинише као шире подручје града Шабца са околним 

насељима.  

Процену тржишних удела учесника на релевантним тржиштима SВВ је 

засновао на претпостављеном броју корисника (претплатника) сваког конкурента. 

Тржишни удели су одређени као количник укупног процењеног броја претплатника 

и претпостављеног броја претплатника сваког конкурента. Из разлога да прецизне 

информације о броју корисника имају сами конкуренти (телекомуникациони 

оператери) и да исте нису ни на који начин јавно доступне, процене SВВ-а су 

означене као интерне, грубе и крајње оквирне. 

Учесници у концентрацији су нагласили да РАТЕЛ још није усвојио 

неопходну регулативу која би омогућила интерконекцију између кабловских 

оператера на нивоу локалних средина. Због наведеног, у далеко највећем делу 

Републике Србије (осим појединих врло малих делова централних градских 

општина у Београду и Новом Београду) крајњи корисници могу имати само једног 

кабловског оператора, услед непостојања законских и техничких прописа који би 

омогућили избор крајњим корисницима. 
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SВВ је навео да што се тиче ужег релевантног географског тржишта, а како 

је оно претходно дефинисано, према јавно доступним подацима, град Шабац са 

околним насељима има око 55.000 (100%) домаћинстава, што представља 

релевантан податак јер се кабловски прикључак обезбеђује на нивоу домаћинства, а 

не на нивоу појединаца – потрошача. Даље, истакнуто је да РАТЕЛ не води 

евиденцију о тржишту телекомуникација на локалном нивоу, из којег разлога SВВ 

нема прецизне податке о тржишним уделима учесника на овом ужем предметном 

тржишту, као ни о повећању заступљености услуге Дистрибуције медијског 

садржаја на истом локалном тржишту. Свакако је повећање процента корисника 

услуге дистрибуције медијског садржаја у граду Шабцу веома високо. 

 Учесници у концентрацији у Шабцу имају укупно око […]
1
 ([20-30]%) 

корисника, од тога домаћи SВВ око […] ([10-20]%), док JET има око […] ([10-

20]%) корисника. Према наведеном заједнички удео учесника у концентрацији на 

ширем подручју града Шабца са околним насељима би износио [20-30]%. Њихов 

главни и највећи конкурент на овом тржишту јесте Телеком Србија чији је удео, по 

проценама SВВ-а, значајно већи од приказаних удела учесника у концентрацији. 

Такође, постоје и други мањи оператери који пружају предметну услугу. 

Преклапања између учесника у концентрацији у конкретним насељима у 

граду Шабцу и околини су никаква или минимална. Тако је у месту Богатић 

присутан само JET, док домаћи SВВ није (који је опет присутан у појединим 

приградским деловима града Шабца, где није присутан JET). Изузетак су поједине 

улице, где постоје минимална преклапања између домаћег SВВ-а и JET-а 

(ситуације када становници тих улица имају приступ обема мрежама), а такође у 

свим тим улицама учесницима у концентрацији конкурише и Телеком Србија, који, 

с обзиром да поседује IPTV (Internet Protocol Television) платформу, може да 

понуди релевантну услугу практично у свим насељима града Шабца. 

 

Учесници у концентрацији сматрају да предметна концентрација није имала 

негативне ефекте по конкуренцију ни на ширем, ни на уже одређеном географском 

тржишту које је и предмет посматрања Комисије из следећих разлога: 

 

o Учесници заједно опслужују укупно око 29% домаћинстава на ширем 

подручју града Шабца са околним насељима; 

 

o Највећи конкурент учесника у концентрацији је Телеком Србија, - оператер 

са значајним тржишним учешћем, који у последњим годинама бележи 

константан пораст броја корисника; 

 

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

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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o Имајући у виду да је пораст (пенетрација) фиксне телефоније преко 90-95%, 

Телеком Србија фактички располаже инфраструктуром која му омогућава да 

сваком домаћинству које има фиксни телефон омогући IPTV прикључак; 

o Након спроведене концентрације није дошло до повећања цене услуга 

домаћег SВВ-а и JET-а, што потврђује да је конкурентски притисак на 

учеснике у концентрацији снажан и константан, што отежава стварање или 

јачање евентуалног доминантног положаја на предметном тржишту. 

 

Тржиште Пружање услуга приступа Интернету и повезаних услуга није 

било предмет посебног испитивања Комисије, с обзиром на данашње широке и 

вишеструке могућности приступа Интернету које може да користи заинтересовани 

појединац, као и да релевантно тржиште у овом случају не треба третирати као 

локално. 

У вези са истим тржиштем, Комисија посебно истиче чињеницу да је и пре и 

након спровођења концентрације JET набавља(о) Интернет сигнал од Телекома 

Србија, што искључује могуће вертикалне ефекте у предметном случају.  

 

Због свега наведеног, предложено дефинисање релевантног тржишта и 

тржишних удела учесника у концентрацији, као и њихових главних тржишних 

конкурената од стране подносиоца Пријаве, Комисија је прихватила као коректно. 

 

Што се тиче дистрибутивне и малопродајне мреже учесника у 

концентрацији, у Одговору је наведено да SВВ послује као холдинг компанија, 

односно саветује и управља компанијама у оквиру групације, те иста нема 

диструбутивну и малопродајну мрежу, као ни однос са крајњим корисницима 

медијских садржаја. 

 

У вези са другим друштвима из састава МЕР групе, која су активне на 

релевантном тржишту, може се навести да КDS из Новог Сада има продајно место 

у истом граду, док се локална мрежа домаћег SВВ-а састоји од 32 малопродајна 

места са 135 запослених у различитим градовима у Републици Србији (од којих 6 

имају салоне у којима потенцијални и текући корисници могу имати увид у 

корисничку услугу овог друштва). Формално, домаћи SВВ је организован у 20 

локалних огранака који се налазе у Београду, Зрењанину, Кикинди, Вршцу, 

Сомбору, Новом Саду, Врбасу, Шабцу, Ваљеву, Пожаревцу, Крагујевцу, Ужицу, 

Чачку, Краљеву, Новом Пазару, Крушевцу, Трстенику, Нишу, Пироту и Лесковцу. 

Такође, постоје и два функционална огранка посвећена следећим конкретним 

пословним активностима: гласовним услугама и SВВ Solutions. У односу на DTH 

услуге ово друштво се ослања на екстерне локалне партнере који обављају послове 

инсталације, сервисирања и одређене административне услуге. Домаћи SВВ има и 

саll центар у Републици Србији са укупним капацитетом од 125 оператера. 
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JET има само два продајна места: у Шабцу и Богатићу. 

Стицање 100% удела у JET-u представљало је привлачну инвестициону 

прилику за МЕР групу, у складу са њеном дугорочном стратегијом да буде у стању 

да понуди комплетне и квалитетне услуге у вези са релевантним тржиштима на 

целој територији Републике Србије. Дугорочно МЕР група ће бити у стању да 

користи погодности целокупног побољшања и повећања конкурентности у 

Републици Србији. Предметна трансакција је омогућила МЕР- u ефикасно пружање 

услуга дистрибуције медијских садржаја и услуга Интернета како постојећим, тако 

и будућим клијентима. 

 

Такође, предметна трансакција је JET-u омогућила развијени регионални 

наступ, уз административну, техничку и стручну подршку, те локални know-how 

МЕР-а, чија зависна друштва потичу из региона. Додатно, преговарање за 

лиценцирање медијског садржаја (које се одвија на нивоу групе, односно 

централизовано за различите државе) смањило је трошкове и омогућило приступ 

квалитетнијем садржају JET-u, односно крајњим корисницима. Уз наведено, 

постоје и различити бенефити у виду технолошких, финансијских (кредитне 

линије), маркентиншких (заједнички маркентиншки наступ, таргетирање одређених 

група купаца), агенцијских (вршење услуга локалне провере кредибилности и 

наплате) и услуга оглашавања (посредовање у продаји огласног простора), које 

МЕР пружа JET-u. Очекује се да ће обим услуга бити проширен на различите 

сервисе, при чему ће се смањити укупни телекомуникациони трошкови. 

 

Са становишта крајњих корисника релевантних услуга, спровођење 

предметне концентрације може да доведе до унапређења технологије дистрибуције 

канала до корисника, као и квалитетније Интернет услуге корисницима JET-а, као и 

до позитивних ефеката у виду иновација, односно проширене могућности избора 

(квалитетније услуге, нове технолошке могућности, боља локална подршка...). 

Учесници у концентрацији не очекују да је спровођење предметне трансакције 

имало нити да ће имати било какав утицај на цене релевантних услуга у Републици 

Србији и уже на локалним тржиштима. 

 

Очекује се да ће се утицај наведеног одразити и на конкуренцију, која ће се, 

такође, морати окренути иновацијама и повећању квалитета својих услуга, што ће у 

већој мери задовољити интересе и домаћих корисника. 

 

Комисија је прихватила горње наводе и оценила да пружају економско 

оправдање за спровођење предметне концентрације. 

 

 На основу анализе свих елемената Пријаве и целокупне документације која 

је достављена Комисији, утврђено је да спровођење предметне концентрације не 

доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције, пре свега 
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стварањем или јачањем доминантног положаја подносиоца Пријаве на релевантном 

тржишту. 

Применом критеријума из члана 19 Закона Комисија је оценила да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у 

првом ставу 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


