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На основу члана 35. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 

51/2009 и 95/2013) председник Комисије за заштиту конкуренције доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције по службеној 

дужности против друштва: 

SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD 

(VOŽDOVAC), матични број 17280554, са регистрованим седиштем на адреси: Булевар 

Пека Дапчевића 19, Београд, које заступа директор, Александар Сератлић,  

ради утврђивања постојања радње злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 

16. Закона о заштити конкуренције. 

 

II Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним 

информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у овом 

поступку да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр. 

25, Београд. 

 

III Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет 

страни Комисије за заштиту конкуренције. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је путем извештаја о 

извршавању услова одређених решењем Комисије број 6/0-03-01/2017-26 од 13.03.2017. 

године друштву SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREŽE DOO BEOGRAD 

(VOŽDOVAC), матични број 17280554, са регистрованим седиштем на адреси: Булевар Пека 

Дапчевића 19, Београд, које заступа директор, Александар Сератлић (у даљем тексту: друштво 

СББ) , којим је условно одобрено спровођење концентрације која настаје стицањем контроле 

друштва СББ над привредним друштвом Interaktivne kablovske objedinjene mreže – I.KOM 

d.o.o, дошла до сазнања да је друштво СББ, 1. јануара 2018. године повећало накнаду за 

месечно одржавање кабловског дистрибуционог система и праћење кабловске телевизије за 

100,00 динара, односно на 1.395,00 динара. 

 

Анализирајући услове конкуренције на тржишту дистрибуције медијских садржаја Комисија 

је прикупљала податке и информације потребне за оцену оправданости повећања накнаде за 

месечно одржавање кабловског дистрибуционог система и праћење кабловске телевизије у 
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износу од 1.395,00 динара од стране друштва СББ. Циљ анализе је био да се утврди да ли је 

предметни раст накнаде условљен растом трошкова. 

 

Комисија се писменим путем обратила СББ-у са захтевом да јасно и прецизно документује 

узроке предметног повећања цене својих услуга. Подаци и информације које је СББ доставио 

нису указали да је повећање цене од 100 динара у потпуности проузроковано растом 

трошкова.  

 

Како друштво СББ није пружило довољно доказа о трошковној оправданости висине накнаде 

за месечно одржавање кабловског дистрибуционог система и праћење кабловске телевизије у 

износу од 1.395,00 динара, Комисија ће у складу са чланом 41. Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013 – у даљем тексту: Закон) утврдити чињенично 

стање, односно утврдити да ли је цена за предметну услугу утврђена у износу који је 

неправично висок, што може водити експлоатацији корисника ове услуге, односно може 

представљати радњу наметања неправичне продајне цене корисницима његових услуга из 

члана 16. Закона.  

 

С обзиром на то да је оцењено да су испуњени услови из члана 35. став 1. Закона за покретање 

поступка испитивања повреде конкуренције по службеној дужности, сагласно одредби члана 

35. став 2. Закона, одлучено је као у ст. I и II диспозитива.  

 

Сагласно одредби члана 40. став 1. Закона, којим је прописано да се закључак о покретању 

поступка по службеној дужности објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на 

интернет страни Комисије, одлучено је као у ставу III диспозитива.  

 

 

Упутство о правном средству: 

 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, али се исти може оспоравати у 

управном спору тужбом против коначне одлуке Комисије. 

 

 

 

 

 

 

 


