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Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. 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 49/2011), одлучујући по 

пријави концентрације која је заведена под пријемним бројем 6/0-02-281/2015-1 и 

коју је преко пуномоћника, адвоката Бојане Миљановић и осталих адвоката из 

адвокатске канцеларије Карановић/Николић, из Београда, ул. Ресавска бр. 23, дана 

27. марта 2015. године поднело привредно друштво „Telemach“ Društvo za pružanje 

usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, са регистрованим седиштем на 

адреси ул. Џемала Биједића бр. 216, Илиџа - Сарајево, Босна и Херцеговина, 

матични број друштва 65-01-0620-08, дана 2. јула 2015. године, доноси следеће 

  

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва „Telemach“ Društvo za 

pružanje usluga u oblasti telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, са регистрованим седиштем 

на адреси ул. Џемала Биједића бр. 216, Илиџа -  Сарајево, Босна и Херцеговина, 

које је  регистровано у судском регистру Опћинског суда у Сарајеву под матичним 

бројем  65-01-0620-08,  ЈИБ 4200209890007, над следећим друштвима: Kablovska 

televizija „HS“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge, promet, unutrašnju i 

vanjsku trgovinu Sarajevo, са регистрованим седиштем на адреси Радничка бр. 18, 

Сарајево, Босна и Херцеговина, регистровано у судском регистру Опћинског суда у 

Сарајеву под  матичним бројем 65-01-0133-15; Društvo za usluge, projektovanje, 

promet, unutrašnju i vanjsku trgovinu „HKB net“ d.o.o. Sarajevo, са регистрованим 

седиштем на адреси  Радничка бб, Сарајево, Босна и Херцеговина, регистровано у 

судском регистру Опћинског суда у Сарајеву под матичним бројем 1-24719; 

Društvo za unutrašnju i vanjsku trgovinu elektroopremom „M&H“ Company d.o.o. 

Sarajevo, са регистрованим седиштем на адреси ул. Терезије бб, Сарајево - Центар, 

Босна и Херцеговина, регистровано у судском регистру Опћинског суда у Сарајеву 

под матичним бројем 65-01-0254-13; „Vrbaska kablovska televizija-network“ d.o.o. 

Bugojno, са регистрованим седиштем на адреси Бугојно, Пословни центар бб, Босна 

и Херцеговина, регистровано у судском регистру Опћинског суда Травник, под 

 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-281/2015-12 

Датум: 2. јул 2015. године 

Београд 



 2 

матичним бројем 51-01-1384-09, чиме друштво KKR&Co. L.P. са седиштем у 

држави Њујорк, Њујорк 10019, Сједињене Америчке Државе, 9 West 57
th

 Street, 

Suite 4200, као матично друштво непосредног стицаоца контроле над овом групом 

друштава, посредно стиче појединачну контролу над истим друштвима, путем 

куповине већинских, контролних удела у њима. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је друштво „Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti 

telekomunikacija d.o.o. Sarajevo, у целости извршило своју обавезу плаћања накнаде 

за издавање овог решења, на начин што је извршило уплату износа од 25.000,00  

(словима: двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисије за заштиту 

конкуренције отворен код Народне банке Србије. 

 

                                                              Образложење 
 

Привредно друштво „Telemach“ Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija 

d.o.o. Sarajevo (у даљем тексту: Телемах, или подносилац пријаве), поднело је дана 

27. марта 2015. године, преко пуномоћника, адвоката Бојане Миљановић  из 

Београда, ул. Ресавска бр. 23, пријаву концентрације која настаје стицањем 

појединачне контроле од стране друштва Телемах над даље наведеним друштвима 

и то: Kablovska televizija „HS“ Društvo sa ograničenom odgovornošću za usluge, 

promet, unutrašnju i vanjsku trgovinu Sarajevo, (у даљем тексту: KATV „HS“ d.o.o.), 

Društvo za usluge, projektovanje, promet, unutrašnju i vanjsku trgovinu „HKB net“ 

d.o.o. Sarajevo (у даљем тексту: „HKB net“ d.o.o.),  Društvo za unutrašnju i vanjsku 

trgovinu elektroopremom „M&H“ Company d.o.o. Sarajevo (у даљем тексту: „M&H“ 

Company d.o.o.),  „Vrbaska kablovska televizija-network“ d.o.o. Bugojno (у даљем 

тексту: „VKT-net“d.o.o. Bugojno), и Privredno trgovačko društvo Velnet d.o.o. Mostar, 

(у даљем тексту: Velnet d.o.o. Mostar) са предлогом да Комисија за заштиту 

конкуренције ( у даљем тексту: Комисија) одлучи и одобри исту у скраћеном 

поступку. Накнада за издавање акта је уплаћена у целости. 

 

Странка је у Пријави поставила захтев за заштиту података, који је прецизирала 

поднеском од 31. 03. 2015. године.  Закључком Председника Комисије број 6/0-02-

281/2014-4 од 16. 04. 2015. године усвојен је постављени захтев као основан и у 

складу са чл. 45. Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон) па је 

одређена заштита података као у изреци закључка. Комисија је налогом за допуну 

од 17. априла 2015. године затражила изјашњење и доставу доказа о основу и 

начину на који су наведени чланови (физичка лица) који учествују у актуелној 

власничкој структури друштва Velnet d.o.o., повезани учесници у смислу члана 5.  

Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон). Такође, истим налогом 

захтевано је изјашњење подносиоца пријаве око тога по ком основу се у 

конкретном случају ради о једној концентрацији, односно на који начин су 

међусобно повезани власници у свих пет циљних друштава, због чега исти 

представљају једног учесника на тржишту. У свом поступању по предметном 

налогу, подносилац пријаве доставио је Комисији одговор по постављеном захтеву 

број 6/0-02-281/2015-6 од 23. априла 2015. године. На основу садржаја наведене 

допуне, Комисија је оценила да подносилац пријаве није на прихватљив начин 
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доказао да су учесници предметне концентрације у свих пет циљних друштава иста 

правна/ физичка лица, због чега се не може сматрати да се у конкретном случају 

ради о једној концентрацији. У складу са таквим становиштем, оцењено је да су се 

стекли услови за примену одредбе из члана 65. став 4. Закона, па је 20. маја 2015. 

године донет Закључак о одбацивању пријаве, а поводом чега је њен  подносилац 

Комисији доставио предлог за повраћај у пређашње стање у предмету пријаве 

концентрације број 6/0-02-281/2015 од 27. марта 2015. године. Закључком 

Председника Комисије број 6/0-02-281/2015-11 од 19. јуна 2015. године, дозвољава 

се повраћај у пређашње стање. Приликом одлучивања о иницијативи подносиоца 

пријаве за повратак у пређашње стање, Председник Комисије оценио је да је такав 

предлог благовремен и оправдан у смислу члана 93 Закона о општем управном 

поступку. Такође, констатује се да је подносилац пријаве накнадно  уредио пријаву 

концентрације  од 27. марта 2015. године, у погледу намераваног стицања контроле 

над четири циљна друштва а то су  KATV „HS“ d.o.o.,  „HKB net“ d.o.o. ,  „M&H“ 

Company d.o.o.,  и  „VKT-net“d.o.o., чиме су створени услови за даље поступање и 

мериторно одлучивање у овом делу пријаве. У погледу садржине пријаве која се 

односи на намеравано стицање контроле од стране Телемаха над друштвом Velnet 

d.o.o. из Mostarа, подносилац је издвојио овај део пријаве од 27. марта 2015. године, 

тако што је поднео нову пријаву по којој ће се водити посебан поступак и 

одлучивати као о засебној пословној трансакцији. 

 

Одлучујући по поднетој пријави концентрације која је предмет овог поступка,  

председник Комисије је извршио увид у предметну пријаву, те је закључио да треба 

одлучити као у диспозитиву овог решења, из разлога који ће даље бити 

образложени.  

 

Увидом у изводе из одговарајућих регистара привредних субјеката, овде учесника 

концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у друге достављене доказе, 

утврђено је следеће. 

 

Учесник концентрације на страни подносиоца пријаве и стицаоца контроле над 

групом циљних друштава – Телемах, са седиштем у Сарајеву, основано је у складу 

са законима Федерације Босне и Херцеговине, као друштво са ограниченом 

одговорношћу и регистровано у судском регистру Опћинског суда у Сарајеву под 

матичним бројем 65-01-0620-08. Као телекомуникациони оператор, бави се 

дистрибуцијом медијског садржаја преко кабловске техничке платформе, 

пружањем услуга приступа интернету са повезаним услугама, као и пружањем 

услуга фиксне телефоније претплатницима.  

 

Стицалац контроле је под потпуном крајњом контролом друштва KKR&Co. L.P., 

друштва са ограниченом одговорношћу основаног 1995. године у држави Делавер. 

KKR&Co. L.P. као посредни стицалац контроле над групом циљних друштава, је 

глобално инвестиционо друштво које је присутно у Србији преко великог броја 

својих зависних друштава која се, у смислу члана 5. Закона, третирају као један 

учесник на тржишту. У предметном поступку, након разматрања достављених 

исправа везаних за сва зависна друштва KKR&Co. L.P., нарочито је узета у обзир 
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чињеница да  ово инострано друштво има контролно учешће у следећим  домаћим 

друштвима, односно друштвима која су регистрована у Републици Србији, а којих 

има чак 20 и сва се појединачно наводе у наставку текста  и то: 

 

  [….]
1
 

 

За последње од наведених друштава, Комисија је почетком 2015. године, својим 

решењем одобрила ККR-у преузимање овог домаћег друштва (посредством SBB-a). 

Према сазнањима Комисије добијеним од  подносиоца  пријаве у току вођења овог 

поступка, предметна аквизиција домаћег друштва „EUnet“ d.o.o управо је окончана, 

па се сагласно тој чињеници концентрација сматра затвореном. 

 

Учесници концентрације на страни циљних друштава  - привредна друштва KATV 

„HS“ d.o.o., „HKB net“ d.o.o., „M&H“ Company d.o.o., (сва са седиштем у Сарајеву) 

и „VKT-net“ d.o.o. Bugojno ( са регистрованим седиштем у Бугојну), јесу друштва 

из Босне и Херцеговине и њихове пословне активности у смислу територијалне 

распрострањености, ограничене су искључиво на географски простор Босне и 

Херцеговине. Циљна друштва се баве пружањем услуга кабловске дистрибуције тв 

програма и интернета, а нека од њих и пружањем услуга фиксне телефоније.  

 

Привредно друштво KATV „HS“ d.o.o. Sarajevo основано је у складу са законима 

Федерације Босне и Херцеговине као друштво са ограниченом одговорношћу и 

регистровано је под матичним бројем 65-01-0133-15. Ради се о трочланом друштву,  

а сви његови чланови су физичка лица, чији се појединачни власнички удели у 

овом циљном друштву наводе у наставку текста образложења. Конкретно, физичко 

лице Енес Хајдаревић поседује највећи појединачни власнички удео у овом 

друштву од 57,4667%, Фадил Абаз је власник 12,5333% удела, док  Јованка 

Кабаница располаже са 30% удела у власничкој структури друштва KATV „HS“ 

d.o.o. Sarajevo. Ово циљно друштво носилац је следећих дозвола издатих од стране 

Регулаторне Агенције за Комуникације Босне и Херцеговине („РАК“), на основу 

чијег поседовања обавља одређене делатности, а то су: 

- локална дозвола за обављање делатности оператора јавних електронских 

комуникацијских мрежа, за подручје општина Нови Град Сарајево, Ново 

Сарајево и Центар Сарајево у којима обавља делатност;  

- дозволе за обављање делатности даваоца приступа интернету; и  

- дозволе за дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга и медијских 

услуга радија.  

Привредно друштво „HKB net“ d.o.o. Sarajevo основано је у складу са законима 

Федерације Босне и Херцеговине као друштво са ограниченом одговорношћу и 

регистровано под матичним бројем 1-24719. Према подацима садржаним у 

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

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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достављеном изводу из судског регистра, чланови  овог циљног друштва и 

власници удела јесу физичка лица Махира Хајдаревић са 50%, Зухра Бутуровић са 

14% и Јованка Кабаница са 36% власништва. Међутим, према информацијама које 

су Комисији достављене од стране подносиоца пријаве и које су садржане у оквиру 

„секције“4, између чланова овог друштва - Махире Хајдаревић и Зухре Бутуровић 

дана 26. децембра 2008. године закључен је Уговор о иступању и преносу 

оснивачких права број 312/08. Предметни пренос удела још увек није уписан у 

регистар општинског суда у Сарајеву али је уписан у књигу удела пословног 

субјекта „HKB net“, те је правно и фактички дошло до стицања контроле члана 

друштва  Махире Хајдаревић над друштвом  у коме је ово физичко лице на основу 

наведеног уговорног преноса удела, постало власник 64% удела у истом. 

Привредно друштво „HKB net“ d.o.o. Sarajevo је носилац следећих дозвола 

Регулаторне Агенције за Комуникације Босне и Херцеговине („РАК“) и то: 

- регионалне дозволе за обављање делатности оператора јавних електронских 

комуникацијских мрежа, за општине Стари Град Сарајево, Центар Сарајево, 

Ново Сарајево, Нови Град Сарајево, Илиџа, Вогошћа, Хаџићи, Илијаш, 

Коњиц и Олово, у којима обавља делатност; и  

- дозволе за дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга и медијских 

услуга радија.  

 

Привредно друштво „M&H“ Company d.o.o. Sarajevo (треће циљно друштво), 

основано је у складу са законима Федерације Босне и Херцеговине као друштво са 

ограниченом одговорношћу. Регистровано је у судском регистру Опћинског суда у 

Сарајеву под матичним бројем 65-01-0254-13. Оснивач друштва и његов једини 

члан са 100% удела је физичко лице Махира Хајдаревић. Овом  друштву издате су  

следеће дозволе Регулаторне Агенције за Комуникације Босне и Херцеговине 

(„РАК“), на основу чијег поседовања обавља ниже наведене делатности, а то су: 

- дозвола за обављање делатности оператора јавних електронских 

комуникацијских мрежа (БиХ - национална); 

- дозвола за обављање делатности даваоца приступа интернету; 

- дозвола за пружање фиксних јавних телефонских услуга; 

- дозвола за дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга и медијских 

услуга радија; и  

- дозвола за телевизијско емитовање путем других електронских 

комуникацијских мрежа (Телевизија Хема). 

 

Привредно друштво „VKT-net“ d.o.o. Bugojno основано је у складу са законима 

Федерације Босне и Херцеговине као друштво са ограниченом одговорношћу. 

Регистровано је у судском регистру Опћинског суда у Травнику, под матичним 

бројем 51-01-1384-09. Ради се о једночланом друштву, а његов оснивач и члан са 

100% удела у власничкој структури овог циљног друштва је физичко лице Енес 
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Хајдаревић. Привредно друштво „VKT-net“ d.o.o. Bugojno је носилац следећих 

дозвола Регулаторне Агенције за Комуникације Босне и Херцеговине („РАК“) и то:  

- регионалне дозволе за обављање делатности оператора јавних електронских 

комуникацијских мрежа, за подручје општина Бугојно, Доњи Вакуф, Горњи 

Вакуф-Ускопље, Нови Травник, Травник, Витез, Бусовача, Фојница, 

Кисељак и Јајце, у којима обавља наведену делатност; 

- дозволе за обављање делатности даваоца приступа интернету; и  

- дозволе за дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга и медијских 

услуга радија. 

 

Према садржају пријаве предметне  концентрације, и информацијама које је 

подносилац пријаве доставио Комисији, ни једно од циљних друштава није 

присутно у Републици Србији и не обавља било који  од облика својих наведених 

активности  на националној територији Републике Србије. Циљна друштва немају 

регистрованих зависних друштава у Србији, нити су у претходним годинама 

остварила било какав приход из свог пословања  у Републици Србији. 

 

Правни основ за спровођење предметне концентрације, односно акт о 

концентрацији јесте Писмо о намери које су стране заинтересоване за реализацију 

ове пословне трансакције закључиле дана 24. јуна 2014. године. [….]. Teлемах 

намерава да преузме искључиве, или већинске уделе од претходно наведених 

продаваца у сва четири циљна друштва и на тај начин стекне појединачну контролу 

над сваким од ових друштава. Тиме ће друштво ККR стећи посредну контролу 

(појединачну) над групом циљних друштава. У складу са одредбама Писма о 

намери, трансакција се односи на куповину удела физичких лица и то [….]. У члану 

[….] достављеног Писма о намери, истиче се да оно представља само [….].  У 

члану 2 овог документа, утврђено је да стране неће закључити уговор о 

купопродаји удела у циљним друштвима, нити спровести предметну трансакцију, 

све док Конкуренцијско  вијеће Босне и Херцеговине не изда решење којим се 

предметна трансакција  оцењује допуштеном у складу са Законом о конкуренцији 

(„Службени гласник Босне и Херцеговине“ бр. 48/05, 76/07 и 80/09), будући да се 

ова трансакција примарно тиче територије Босне и Херцеговине. Током вођења 

предметног поступка Комисија је од стране пуномоћника подносиоца пријаве 

обавештена да су надлежна тела за заштиту конкуренције Републике Македоније и 

Републике Црне Горе, издала решења којима се ова концентрација безусловно 

одобрава. Имајући у виду чињенице да су Махира Хајдаревић и Енес Хајдаревић 

брачни партнери, о чему је Комисији као доказ достављен одговарајући Извод из 

матичне књиге венчаних, то наведени супружници путем својих удела у циљним 

друштвима  контролишу друштва KATV „HS“ d.o.o., HKB net“ d.o.o., „M&H“ 

Company d.o.o., и  „VKT-net“ d.o.o.  Супружници Хајдаревић   имају се сматрати 

повезаним лицима, односно једним учесником који има контролу над групом 

циљних друштава. Будући стицалац контроле над тим друштвима  (Телемах) 

намерава  да купопродајним односом са тренутним власницима ових друштава и 

преузимањем њихових удела у истима, успостави појединачну контролу над свим 
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циљним друштвима. Преговори између страна учесница у пословној трансакцији 

која је предмет пријаве, вођени су за сва циљна друштва заједно, а укупна 

трансакција се, будући да се одвија између истих учесника како на страни купца, 

тако и продавца, сматра једном концентрацијом, што је у складу са чланом 17. 

Закона о заштити конкуренције.  

  

Из свега наведеног проистиче да предметна трансакција представља концентрацију 

у смислу чл. 17. ст. 1. тач. 2. Закона. Учесник на тржишту који стиче контролу 

(непосредно Телемах, посредно ККR), има обавезу пријаве концентрације у смислу 

чл. 61. ст. 1. тач. 1. Закона, што је утврђено увидом у финансијске извештаје 

учесника концентрације. Достављено Писмо о намерама, Комисија је прихватила 

као правни основ предметне концентрације сходно члану 63 ст. 2. Закона, и у 

складу са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“, бр. 89/2009). 

 

Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 

89/2009). За оцену предметне концентрације, Комисија је одредила неколико 

релевантних тржишта, полазећи од делатности друштава која се сматрају 

учесницима ове концентрације. У конкретном случају, као релевантно тржиште 

производа дефинисано је тржиште дистрибуције аудио-визуелног медијског 

садржаја, тржиште пружања услуга приступа интернету и са тим повезаним 

услугама, као и тржиште пружања услуга фиксне телефоније, све  на релевантном 

географском тржишту које је за потребе овог поступка одређено као територија 

Републике Србије, из разлога који ће даље бити образложени. 

 

Стицалац контроле - друштво Tелемах, је носилац следећих дозвола Регулаторне 

агенције за комуникације БиХ и то: 

- дозволе за обављање делатности оператора јавних електронских 

комуникацијских мрежа бр. DMON-13/13 од 01. јануара. 2011. године (БиХ-

национална); 

- дозволе за обављање делатности даваоца приступа интернету бр. DPIU-

TS/006/13 од 21. јануара 2011. године;  

- дозволе за пружање фиксних јавних телефонских услуга DFTU-10/13 од 18. 

априла 2011. године;  

- дозволе за дистрибуцију аудиовизуелних медијских услуга и медијских 

услуга радија.  

 

Осим наведеног поља активности, друштво Телемах пружа и услуге фиксне 

телефоније, тако да је присутно при терминацији позива корисника српских 

мобилних оператора у својој мрежи у БиХ. Коначно, подносилац предметне 

пријаве учествује и у пружању roaming услуга српским корисницима у оквиру своје 

мреже. С обзиром да нема преклапања учесника концентрације у овом сегменту 

активности и да се циљна друштва не баве наведеним активностима, није потребно 

одредити тржиште услуга телефоније као релевантно за оцену ефеката предметне 

концентрације.  
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Медијски аудио-визуелни садржај је могуће доставити крајњим корисницима – 

претплатницима користећи више различитих дигиталних технологија, као што су 

земаљски пренос укључујући и дигитални облик (DTT), кабловска инфраструктура 

(CATV), сателитски пренос (Direct-to-Home) и IPTV (Internet Protocol Television), 

кроз употребу интернет комуникација. Све ове технологије у дигиталном облику су 

међусобно заменљиве јер омогућавају крајњим корисницима конзумирање услуге 

коју чини гледање или слушање телевизијског, или радио програма. Међутим, 

једино CATV и IPTV, омогућавају двосмерну комуникацију са потрошачем, 

односно могу се користити у комбинацији са другим телекомуникационим 

услугама као што су приступ интернету, фиксна телефонија, видео на захтев итд. 

DTT је доступна свим потрошачима који примају сигнал са предајника (не морају 

бити претплатници), што је битна разлика. Сагледавајући битна својства и намену, 

може се закључити да су једино CATV и IPTV међусобно заменљиве дигиталне 

технологије. Из тог разлога, а имајући у виду делатност учесника концентрације, 

релевантно тржиште производа   дистрибуције аудио-визуелног медијског садржаја 

се одређује у ужем смислу као дистрибуција аудио-визуелног медијског садржаја 

путем кабловске техничке платформе CATV и IPTV. Циљна друштва нису активна 

на утврђеном релевантном географском тржишту. Стицалац контроле преко 

повезаних друштава има значајно тржишно учешће, односно друштво "Serbia 

broadband – Srpske kablovske mreže" d.o.o. Београд, као део ККР групе, има 53% 

тржишног учешћа на овом утврђеном релевантном тржишту, које индикације је 

определио и Комисији доставио сам подносилац пријаве.  

 

Тржиште услуга приступа интернету и са тим повезаним услугама, обухвата услуге 

на малопродајном и велепродајном нивоу, како физичким лицима тако и 

пословним корисницима. Услуге се пружају преко кабловске платформе, као и DSL 

платформе. За потребе оцене ефеката предметне концентрације, није неопходно 

вршити даље сегментирање овог релевантног тржишта производа. То из разлога 

што циљна друштва нису активна ни на који начин у Србији, односно нису 

учесници на тржишту Републике Србије. Стицалац контроле преко повезаних 

друштава има значајно тржишно учешће. Конкретно, друштво "Serbia broadband – 

Srpske kablovske mreže" d.o.o. Београд, има [….] удела на овом утврђеном 

релевантном тржишту, како је наведено у пријави.  

 

Тржиште пружања услуга фиксне телефоније обухвата јавну телефонску услугу 

коју оператори пружају преко фиксне телекомуникационе мреже. Циљна друштва 

нису присутна на овом тржишту, нити на било ком повезаном тржишту у Србији, 

због чега није неопходно вршити даље сегментирање овог релевантног тржишта 

производа. Стицалац контроле нема значајно тржишно учешће на овом 

дефинисаном релевантном тржишту производа, обзиром да на њему, друштво 

"Serbia broadband – Srpske kablovske mreže" d.o.o. Београд - као члан групе 

друштава на страни подносиоца пријаве, односно друштво повезано са 

подносиоцем пријаве, достиже свега  1% удела, како проистиче из података 

садржаних у  пријави.  
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Све наведене релевантне услуге су предмет регулаторног надзора националних 

агенција за електронске телекомуникације и/или радиодифузију, што између 

осталог подразумева обавезу пријаве таквој агенцији пре почетка обављања 

делатности на националној територији.  

 

Код оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је нарочито имала у виду да 

циљна друштва послују само на територији БиХ. То значи да ни једно од њих (на 

коју околност је и претходно указано), нема никакав облик присутности на 

тржишту Републике Србије, које је дефинисано као релевантно географско 

тржиште за потребе утврђивања ефеката ове концентрације.  

 

Из утврђеног чињеничног стања проистиче да спровођењем ове концентрације неће 

доћи до промене и/или повећања тржишног учешћа, а самим тим ни до битне 

промене структуре утврђеног/их релевантног/их тржишта. Стицалац контроле, како 

је претходно опредељено, преко повезаних друштава има значајно тржишно 

учешће, које ће остати непромењено и након спровођења ове концентрације, 

односно исто није резултат предметне концентрације. Овакав закључак потврђују и 

разлози и очекиване погодности, наведене у пријави, из којих такође проистиче да 

не постоје пословни планови за нови улазак на тржиште Србије оних друштава која 

се сматрају учесницима ове концентрације.  

 

Према наводима у пријави, разлог ове пословне трансакције са становишта 

KKR&Co. L.P., јесте  прилика за добро и исплативо инвестирање. Такав 

инвестициони потез у свему одражава инвестиционо-пословну стратегију ове 

групе, која је усмерена на улагања у атрактивне компаније „како би се повећала 

вредност бизниса, уз остваривање профита од евентуалне накнадне продаје тих 

компанија“. Са становишта друштава која ће реализовањем ове концентрације 

изменити своју власничку структуру, а на тај начин и вршиоце контроле у тим 

друштвима, очекиване погодности се огледају у оперативној подршци коју ће 

KKR&Co. L.P., након предметног преузимања, пружити групи циљних друштава, 

укључујући и планирање њихових дугорочних стратешких одлука.  Комисија је 

имала у виду и наводе у пријави да се на тржишту Србије не очекују било какви 

ефекти, па тако ни погодности како у погледу цена и квалитета услуга, тако ни у 

погледу проширивања могућности избора, или увођења иновација. 

    

Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави и накнадно 

достављеним допунама, закључено је да спровођење предметне 

екстратериторијалне концентрације неће значајно ограничити, нарушити или 

спречити конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом делу, а пре 

свега стварањем или јачањем доминантног положаја, односно да је предметна 

концентрација дозвољена у смислу чл. 19. Закона. Из тог разлога, одлучено је као у 

ставу првом изреке овог решења.  

 

Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5.. Закона о заштити 

конкуренције као и чл. 2. ст. 1. тач. 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 
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49/2011), а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима 

повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој 

је предметна концентрација пријављена Комисији, ради издавања сагласности за 

њено спровођење. 

 

Поука о правном средству 

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. 

 

 ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

  

                      Доц. др Милоје Обрадовић  

                   

 


