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„Објављени текст не садржи заштићене или изостављене 

податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у 

распону који Комисија сматра одговарајућим начином заштите, 

а изостављени подаци ознаком XXX“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65. став 

5. 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 49/11), одлучујући по пријави 

концентрације број 6/0-02-559/2019-1, коју је дана 17. јуна 2019. године поднело привредно 

друштво Slovenia Broadband S.à r.l., са седиштем на адреси 2, rue Edward Steichen, L-2540, 

Луксембург, преко пуномоћника адвоката Вељка Смиљанића из ортачког адвокатског 

друштва Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, дана 4. јула 2019. године, доноси 

следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва Slovenia 

Broadband S.à r.l., са седиштем на адреси 2, rue Edward Steichen, L-2540, Луксембург, 

матични број В145882, над привредним друштвом Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, 

са седиштем на адреси Улица града Вуковара 269/д, Загреб, Хрватска, матични број 

субјекта 080492341, куповином целокупног основног капитала. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Slovenia Broadband S.à r.l., 

са седиштем на адреси 2, rue Edward Steichen, L-2540, Луксембург, дана 20. јуна 2019. 

године уплатио ХХХ на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара 

прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво Slovenia Broadband S.à r.l., са седиштем на адреси 2, rue Edward 

Steichen, L-2540, Луксембург, поднело је 17. јуна 2019. године, преко пуномоћника адвоката 

Вељка Смиљанића, пријаву концентрације број 6/0-02-559/2019-1. 

 

Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и 

поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 

95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења 

пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-559/2019-4 

Датум: 4. јул 2019. године 
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О поднетом захтеву за заштиту података у смислу члана 45. Закона, одлучено je посебним 

закључком. 

 

Учесници у концентрацији  

 

Учесник у концентрацији, привредно друштво Slovenia Broadband S.à r.l., са седиштем на 

адреси 2, rue Edward Steichen, L-2540, Луксембург, матични број В145882 (у даљем тексту: 

подносилац пријаве или друштво Slovenia Broadband) је холдинг компанија која управља 

активностима различитих оперативних друштава претежно у региону бивше Југославије. 

Подносилац пријаве је под непосредном контролом привредног друштва United Group B.V. 

из Холандије (у даљем тексту: United група), a у крајњем власништву фондова које саветује 

ВС Partners LLP (у даљем тексту: ВС Partners група). ВС Partners је међународни приватни 

инвестициони фонд са седиштем у Лондону, чија је претежна делатност обављање 

саветодавних услуга. Пословне активности подносиоца пријаве и његових зависних 

друштава у Републици Србији обухватају следећа тржишта: а) тржиште фиксне телефоније; 

б) тржиште приступа интернету; в) тржиште дистрибуције медијског садржаја; г) тржишта 

услуга повезаних са рекламирањем (укључујући маркетиншке комуникационе услуге, 

закуп/куповина медијског простора и услуге штампања); д) тржиште производње и 

емитовања ТВ програма. Према наводима у пријави, United група у Републици Србији, има 

следећа регистрована привредна друштва: 

 

1. Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o., Булевар Пека Дапчевића 19, Београд,  

матични број 17280554, регистрована претежна делатност: „кабловске 

телекомуникације“, шифра делатности: 6110; 

2. Agencija za marketing CAS Media d.o.o. Beograd, Булевар Михалја Пупина 115а, Нови 

Београд, матични број 20609460, регистрована претежна делатност: „делатност 

рекламних агенција“, шифра делатности: 7311; 

3. Filmski Kablovski TV Kanal Cinemania d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 8а, Нови 

Београд, матични број 20166142, регистрована претежна делатност: „производња 

кинематографских дела, аудио-визуелних производа и телевизијског програма“, шифра 

делатности: 5911; 

4. TV Kanal Ultra d.o.o. Beograd – u likvidaciji, Булевар Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд, 

матични број 20287438, регистрована претежна делатност: „производња и емитовање 

телевизијског програма“, шифра делатности: 6020; 

5. Ultra Centar Galaktika d.o.o. Beograd – u likvidaciji, Булевар Зорана Ђинђића 8а, Нови 

Београд, матични број 20898500, регистрована претежна делатност: „остале забавне и 

рекреативне делатности“, шифра делатности: 9329; 

6. United Media Production d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд, 

матични број 20179368, регистрована претежна делатност: „производња и емитовање 

телевизијског програма“, шифра делатности: 6020; 

7. Absolut Solutions d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд, матични број 

17075209, регистрована претежна делатност: „кабловске телекомуникације“, шифра 

делатности: 6110; 

8. Fortuna E-Sports d.o.o. Beograd, Палмира Тољатија 5, Нови Београд, матични број 

21276502, регистрована претежна делатност: „остале забавне и рекреативне делатности“, 

шифра делатности: 9329; 

9. City Media d.o.o. Beograd, Булевар Пека Дапчевића 19, Београд,  матични број 20475897, 

регистрована претежна делатност: „кабловске телекомуникације“, шифра делатности: 

6110; 



3 

 

10. Adria News d.o.o. Beograd, Омладинских бригада 86п, Београд, матични број 20960388, 

регистрована претежна делатност: „производња и емитовање телевизијског програма“, 

шифра делатности: 6020; 

11. Grand Slam Group d.o.o. Beograd, Данила Лекића 31, Београд, матични број 17136224, 

регистрована претежна делатност: „неспецијализована трговина на велико храном, 

пићима и дуваном“, шифра делатности: 4639; 

12. Grand Production d.o.o. Beograd, Данила Лекића 31, локал 15, Београд, матични број 

17203495, регистрована претежна делатност: „производња и емитовање телевизијског 

програма“, шифра делатности: 6020; 

13. United Group RS d.o.o. Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд, матични број 

21181226, регистрована претежна делатност: „консултантске активности у вези са 

пословањем и осталим управљањем“, шифра делатности: 7022; 

14. Media Point d.o.o. Beograd, Булевар Михајла Пупина 115а, Београд, матични број 

20552387, регистрована претежна делатност: „делатност рекламних агенција“, шифра 

делатности: 7311; 

15. Direct Media d.o.o. Beograd, Антифашистичке борбе 13б, Београд, матични број 

17337785, регистрована претежна делатност: „делатност рекламних агенција“, шифра 

делатности: 7311; 

16. Direct Media Komunikacije d.o.o. Beograd, Булевар Михаила Пупина 115 а, Београд, 

матични број 21289884, регистрована претежна делатност: „делатност рекламних 

агенција“ шифра делатности: 7311; 

17. Big Print d.o.o. Beograd, Ђорђа Станојевића 4, Београд, матични број 17405080, 

регистрована претежна делатност: „остало штампање“, шифра делатности: 1812; 

18. Fusion Communications d.o.o. Beograd, Булевар Михаила Пупина 115 А, Београд, 

матични број 20479027, регистрована претежна делатност: „консултантске активности у 

вези са пословањем и осталим управљањем“, шифра делатности: 7022; 

19. Brainz d.o.o. Beograd-Novi Beograd, Булевар Зорана Ђинђића 8а, Београд, матични број 

21394971, регистрована претежна делатност: „производња и емитовање телевизијског 

програма“, шифра делатности: 6020; 

20. IDJWor1d d.o.o. Beograd-Palilula, Панчевачки пут 36Б, Београд, матични број 21243957, 

регистрована претежна делатност: „производња кинематографских дела, аудио-

визуелних производа и ТВ садржаја“, шифра делатности: 5911; 

21. NetLogic d.o.o. Beograd, Милутина Миланковића 1, Београд, матични број 20579323, 

регистрована претежна делатност: „консултантске делатности у области информационе 

технологије“, шифра делатности: 6202. 

 

Сва правна лица која су под контролом United групe, односно ВС Partners групе, се у смислу 

члана 5. Закона сматрају једним учесником на тржишту.  

 

Према наводима у пријави, ВС Partners група је у 2018. години на светском тржишту 

остварила укупан приход од [...], а у Републици Србији [...].  

 

Учесник у концентрацији, привредно друштво Tele2 d.o.o. za telekomunikacijske usluge, са 

седиштем на адреси Улица града Вуковара 269/д, Загреб, Хрватска, матични број субјекта 

080492341 (у даљем тексту: циљно друштво или друштво Tele2) је мобилни оператор, који 

је на тржишту Републике Хрватске присутан од 2005. године. Циљно друштво је у 

власништву телекомуникационе компаније Tele2 Sverige AB, са седиштем на адреси 

Torshamnsgatan 17, P.O. Box 62, 164 40 Киста, Шведска, матични број 06989114318.  

Привредно друштво Tele2 Sverige AB је претежно  присутно у нордијским и балтичким 

државама. Према наводима у пријави, циљно друштво је у 2018. години остварило укупан 

приход од [...] на територији Републике Хрватске, док на територији Републике Србије није 

имало приходе. 
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Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји,  који је закључен 

31. маја 2019. године, између привредног друштава Tele2 Sverige AB, у својству продавца, 

привредног друштва Slovenia Broadband S.à r.l., у својству купца, и привредног друштва 

United Group B.V., у својству јемца. 

Предложеном трансакцијом, подносилац пријаве ће стећи непосредну појединачну 

контролу, а ВС Partners група посредну контролу над привредним друштвом Tele2 d.o.o. za 

telekomunikacijske usluge. 

 

Услови за подношењe пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу 

члана 61. став 1. тачка 1)  Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника у концентрацији. Пријава је поднета у складу са одредбама 

члана 63. став 1. тачка 1)  Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

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

за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009). Релевантно 

тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају заменљивим у 

погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно географско тржиште 

представља територију на којој учесници на тржишту учествују у понуди или потражњи и 

на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а који се битно разликују од услова 

конкуренције на суседним територијама.  

 

Подносилац пријаве је предложио да се релевантно тржиште производа дефинише као 

тржиште мобилних телекомуникацијских (телефонских) услуга. 

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од 

делатности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, Комисија је у овом 

случају, релевантно тржиштe производа дефинисала као малопродајно тржиште мобилних 

телекомуникационих (телефонских) услуга. Малопродајно тржиште мобилних 

телекомуникационих (телефонских) услуга обухвата услуге мобилне телефоније 

(национални и међународни говорни pre-paid и post-paid позиви, SMS, MMS и друге врсте 

порука), мобилне услуге преноса података преко мобилне мреже (нарочито али не 

искључиво, приступ услугама електронске поште и интернет услуге), као и услуге 

међународног роминга. Ово тржиште обухвата све типове крајњих корисника (физичка 

лица и пословни клијенти, pre-paid корисници и post-paid претплатници) и све типове 

мрежних технологија. 

 

Подносилац пријаве је предложио да се релевантно географско тржиште дефинише као 

територија Републике Србије. Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве, и у 

складу са својом надлежношћу, релевантно географско тржиште дефинисала као територију 

Републике Србије. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је на основу података које јој 

је доставио подносилац пријаве, констатовала да циљно друштво није присутно на тржишту 

мобилних телекомуникацијских (телефонских) услуга у  Републици Србији. Према 

подацима Републичке агенције за телекомуникационе услуге, у четвртом кварталу 2018. 

године, тржишни лидер према броју корисника било је привредно друштво Телеком Србија 

а.д. са тржишним учешћем од 45%. Тржишно учешће привредног друштва Telenor d.o.o., 

према критеријуму броја корисника, износило је 31,6%, док је привредно друштво Vip 

mobile d.o.o. имало тржишно учешће од 23,2%. Виртуелни мобилни оператори (Mundio 

Mobile d.o.o. и Globaltel d.o.o.) су истом периоду имали тржишно учешће од 0,2%.  

 

На основу претходног, Комисија је закључила да предметном трансакцијом не долази до 

хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији на територији Републике 

Србије. Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће довести до 

негативних вертикалних ефеката, кроз могућност затварања узводних и низводних  

тржишта у Републици Србији. 

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји забринутост у 

погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из члана 19. Закона. Из 

тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.   

 

Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. став 1. 

тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима 

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

концентрација пријављена. 

 

Упутство о правном средству 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни 

спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од 

дана пријема решења. 

За  подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о 

судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. закон, 

9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014,106/2015 и 

95/2018).  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

     Др Милоје Обрадовић, с.р. 

 

 


