
 1 

 
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“, бр. 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 6/0-02-521/2020-1, коју су дана 28. јула 2020. године 

поднели Društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz, proizvodnju, promet i usluge 

u prometu „DASTO-SEMTEL“ Bijeljina, са седиштем на адреси Рачанска 98, Бијељина, 

Босна и Херцеговина и „NOVA BH“ društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, са 

седиштем на адреси Трг солидарности 10, Сарајево, Босна и Херцеговина, преко 

пуномоћника адвоката Вељка Смиљанића, из ортачког адвокатског друштва Karanovic 

& Partners, Ресавска 23, Београд, дана 20.08. 2020. године, доноси следеће 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем заједничке контроле привредних друштава Društvo sa ograničenom 

odgovornošću za uvoz, izvoz, proizvodnju, promet i usluge u prometu „DASTO-SEMTEL“ 

Bijeljina, са седиштем на адреси Рачанска 98, Бијељина, Босна и Херцеговина, матични 

број 59-01-0012-14, преко повезаног друштва „TELEVIZIJA JEDAN“ Društvo sa 

ograničenom odgovornošću Sarajevo, са седиштем на адреси Бранилаца Сарајева 25, 

Сарајево, Босна и Херцеговина, матични број 65-01-0135-13 и „NOVA BH“ društvo sa 

ograničenom odgovornošću Sarajevo, са седиштем на адреси Трг солидарности 10, 

Сарајево, Босна и Херцеговина, матични број 65-01-0500-08, над друштвом “Multiplex 

Service BH” Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, са седиштем на адреси 

Бранилаца Сарајева 20, Сарајево, Босна и Херцеговина, матични број 65-01-0676-18, 

куповином удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве, друштва DASTO-SEMTEL Bijeljina и 

NOVA BH, дана 17. августа 2020. године уплатили износ од XXX евра на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Društvo sa ograničenom odgovornošću za uvoz, izvoz, proizvodnju, promet i usluge u 

prometu „DASTO-SEMTEL“ Bijeljina, са седиштем на адреси Рачанска 98, Бијељина, 

Босна и Херцеговина, матични број 59-01-0012-14 и „NOVA BH“ društvo sa ograničenom 

odgovornošću Sarajevo, са седиштем на адреси Трг солидарности 10, Сарајево, Босна и 

Херцеговина, матични број 65-01-0500-08 (у даљем тексту: Dasto-Semtel, Nova BH или 
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подносиоци пријаве), поднели су дана 28. јула 2020. године, преко пуномоћника 

пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-521/2020-1 (даље у тексту: 

пријава). Подносиоци пријаве су предложили да Комисија за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном 

поступку.  

 

Након што је извршен 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). У списима 

предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен 

прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

   

На основу члана 45. Закона подносиоци пријаве поднели су Комисији захтев за заштиту 

одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом захтеву 

одлучила посебним закључком о заштити података. 

Учесници у концентрацији 

Један од подносилаца пријаве, друштво Dasto-Semtel основано је 1992. године и пружа 

следеће услуге у области интернета и телекомуникација на територији читаве Босне и 

Херцеговине: 1) интернет (за приватне и пословне кориснике; 2) VPN – виртуелна 

приватна мрежа; 3) аудио-видео преноси; 4) streaming; 5) продаја телекомуникационе 

опреме; 6) IPTV услуге. 

 

Dasto-Semtel је носилац одговарајућих дозвола Регулаторне агенције за комуникације 

Босне и Херцеговине (у даљем тексту: RAK) за пружање наведених услуга, које се 

клијентима продају под брендом „Зона“. Dasto-Semtel је, преко повезаног друштва 

„TELEVIZIJA JEDAN“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, са седиштем на 

адреси Бранилаца Сарајева 25, Сарајево, Босна и Херцеговина, матични број 65-01-

0135-13 (даље у тексту: TELEVIZIJA JEDAN) сувласник циљног друштва, тј. друштва 

„Multiplex Service BH“, са уделом од 33,33%. TELEVIZIJA JEDAN регистрована је и 

бави се емитовањем телевизијског програма. Према изводу из јавног регистра 

достављеног у пријави, оснивачи Dasto-Semtel су друштва “DIGITAL TV” d.o.o. Banja 

Luka, са седиштем на адреси Браће Подгорника 31, Бања Лука, БиХ, матични број 57-

01-0235-15,  са 71,43% и „SD SISTEMI“, са седиштем на адреси Србачки пут 6, 

Лакташи, БиХ, матични број 57-01-0235-15, са 28,7% удела. 

 

Други подносилац пријаве, Nova BH је компанија која се бави телевизијским 

емитовањем са подручја БиХ и гледаоцима нуди забавни и информативни програм. 

Основана је 2003, као телевизија „Pink BH“, и поседује лиценцу за емитовање програма 

на националној фреквенцији. Nova BH има своје канцеларије и студије у Бањалуци и 

Сарајеву.  

 

Nova BH је у крајњем власништву фондова које саветује BC Partners (у даљем тексту: 

BC), међународни инвестициони фонд са седиштем у Лондону, Велика Британија. BC 

фондови су искључиво финансијски инвеститори, односно нису укључени у 

свакодневне пословне активности компанија у које инвестирају, а којима управљају 

одбори директора. BC је међународни инвестициони фонд који нуди изабране, 
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фокусиране инвестиционе стратегије намењене да допуњавају једна другу и да стварају 

добит својим инвеститорима. Основан 1986. године, а као један од првих пан-европских 

инвеститора, BC се развио у једну од водећих алтернативних инвестиционих 

компанија, инвестирајући првенствено у велике бизнисе у Европи и Америци, кроз 

своју мрежу канцеларија у Лондону, Хамбургу и Њујорку. BC пружа константан 

приступ инвестирању кроз своје три стратегије, користећи се детаљним анализама да 

би осигурао заштиту од ризика и идентификовао реалне и значајне прилике за стварање 

вредности. Његова партнерска структура је направљена тако да усклађује интересе 

компаније са интересима инвеститора.  

 

Друштво Nova BH је део уже групације у саставу BC – United Group која управља 

групом друштава која је на подручју Југоисточне Европе активна у пружању 

телекомуникационих и медијских услуга (у даљем тексту: United група).  

 

Комисији је достављен списак зависних друштава United групе регистрованих у 

Републици Србији, који се налази у списима предмета. Сва друштва која су под 

контролом United групe, односно инвестиционог фонда ВС, у смислу члана 5. Закона, 

сматрају се једним учесником на тржишту. 

 

Предметном трансакцијом обухваћено је друштво Multiplex Service BH са седиштем на 

адреси Бранилаца Сарајева 20, Сарајево, Босна и Херцеговина, матични број 65-01-

0676-18 (у даљем тексту: Multiplex Service BH или циљно друштво). Према тврдњама 

подносилаца пријаве, циљно друштво у претходном периоду није било функционално, 

односно није имало никакве тржишне активности. 

Циљно друштво је, према наводима у пријави, регистровано при надлежним 

регистрима у БиХ у септембру 2018. године од стране Nova BH, повезаног друштва 

Dasto-Semtel – Televizija Jedan, те друга два оснивача - RTV “BN” Bijeljinа и FACE 

d.o.o. Sarajevo. Сви иницијални оснивачи имали су по 25% удела циљног друштва. У то 

време, циљно друштво није обављало никакву привредну делатност, нити имало 

тржишно присуство и остварене приходе, већ је искључиво координирало активности 

оснивача ради прибављања одговарајућих дозвола секторског регулатора. Приходи 

никада нису остваривани, јер иницијални оснивачи нису имали сагласност о 

операционализацији активности циљног друштва, због формулације планираног 

пословања, односно немогућности финансирања пројекта од стране појединачних 

оснивача. Регулаторна агенција за комуникације доделила је циљном друштву 2019. 

године, на период од 15 година, дозволу за коришћење радио-фреквенцијског спектра 

за пружање услуге управљања електронском комуникационом мрежом у дигиталној 

земаљској радиодифузији на територији БиХ. На овај начин циљно друштво добило је 

право на коришћење радио-фреквенцијске ресурсе потребне за пружање услуге 

управљања електронском комуникационом мрежом на целој територији БиХ. Наведене 

услуге би обухватиле дигитално емитовање радио и телевизијских програма путем 

мреже земаљских предајника (пружање техничке услуге дистрибуције и емитовања 

дигиталног телевизијског програма емитерима), односно управљање електронском 

комуникационом мрежом која омогућава пружање таквих услуга. 

Циљно друштво је, након оснивања, радило само за потребе својих оснивача, а 

планирано је да се након реализације концентрације активира на тржишу и да постане 

оперативно друштво и активан учесник на тржишту. У том смислу, циљно друштво ће 

пружати услуге не само подносиоцима пријаве, односно својим власницима, и њиховим 
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повезаним лицима, него и другим учесницима на тржишту – емитерима телевизијских 

садржаја. 

Тренутно, подносиоци пријаве, заједно са RTV “BN” Bijeljinа, са седиштем у улици 

Лазе Костића 146, Бијељина, БиХ, поседују по 33,33% удела у циљном друштву. RTV 

“BN” Bijeljinа, према наводима подносилаца пријаве, намерава да иступи из циљног 

друштва, односно свој удео прода партнерима, друштвима Dasto-Semtel и Nova BH. 

Према наводима у пријави, циљно друштво нема регистрована зависна друштва у 

Републици Србији, нити на било који други начин остварује приходе на тржишту 

Републике Србије.  

Опис трансакције и акт о концентрацији 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављено Писмо о намерама 

власника удела у друштву Multiplex Service BH, потписано 14. априла 2020. године, од 

стране подносилаца пријаве, као купаца, и RTV “BN” Bijeljinа, као продавца. 

 
[...] 

 

Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3) Закона.  

 

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

члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске 

извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним 

приходима групе друштава којој припадају подносиоци пријаве у свету и у Републици 

Србији у 2019. години проистиче да су они виши од износа остварених укупних 

годишњих прихода из члана 61. став 1. Закона, што значи да је постојала обавеза 

пријаве предметне концентрације Комисији. 

Пријава је поднета у складу са одредбом члана 63. став 2. Закона.  

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште производа 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.  

 

Подносиоци пријаве сматрају да за потребе одобрења предметне концентрације није 

неопходно да се коначно дефинише релевантно тржиште производа, јер, како наводе у 

поднетој пријави, без обзира на усвојену дефиницију, предложена трансакција неће 
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имати ефеката на конкуренцију у Србији, имајући у виду да циљно друштво није 

присутно ни на једном тржишту у Србији.  

 

Међутим, у сврху пружања потпуних информација, а узимајући у обзир планиране 

пословне активности циљног друштва, подносиоци пријаве су предложили, а што је 

Комисија и прихватила, да се за потребе оцене ефеката предметне концентрације 

дефинише тржиште пружања услуга управљања коришћењем радио-фреквенцијског 

спектра за потребе дистрибуције и емитовања дигиталног телевизијског програма.  

 

Релевантно географско тржиште, Комисија је у складу са својом надлежношћу 

дефинисала као територију Републике Србије.  

Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге Републике 

Србије – РАТЕЛ ову област прати и регулише у складу са Стратегијом развоја 

електронских комуникација у Републици Србији у периоду од 2010. до 2020. године 

(„Сл. гласник РС“, број 51/2010). 

 

У поменутом документу се констатује да се радио-фреквенцијски спектар може 

користити у комерцијалне сврхе, превасходно у мобилним комуникацијама и у 

радиодифузији, али и за потребе јавног сектора, као што су радио службе посебних 

делатности, у службама за хитне случајеве, итд. Како расту потребе за спектром тако 

расту и потребе за ефикасним управљањем. Кључна улога ефикасног управљања радио-

фреквенцијским спектром јесте да се максимизира добит коју целокупно друштво може 

да оствари од коришћења спектра. Имајући у виду горе наведено, Европска комисија је 

допунила акционе планове, развијањем тржишно заснованог модела управљања 

спектром, који ће дати корисницима више слободе у доношењу одлука о коришћењу 

спектра. 

У основи, како се наводи у Стратегији развоја електронских комуникација у Републици 

Србији у периоду од 2010. до 2020. године, постоје три различита начина коришћења и 

управљања радио-фреквенцијским спектром, и то: 

 

– управљање спектром на начин на који је то најчешће до сада рађено, тј. 

административним путем, додељујући фреквенције корисницима на бази интереса 

целокупног друштва, потреба корисника радио-фреквенцијског спектра, као и тренутно 

расположивог опсега радио-фреквенција; 

– тржишно коришћење и управљање радио-фреквенцијским спектром где се поједини 

фреквенцијски опсези додељују корисницима на бази спроведених надметања и који се 

тренутно уводи у праксу у појединим националним регулаторним агенцијама у ЕУ; 

– слободно коришћење радио-фреквенцијског спектра у којем корисници могу 

употребљавати одређене фреквенцијске опсеге без потребе да претходно прибаве 

дозволу. 

 

Основна улога регулатора јесте да направи оптималан баланс између ова три различита 

начина у коришћењу и управљању радио-фреквенцијским спектром, у циљу што 

ефикаснијег и рационалнијег коришћења спектра. Тенденција која се јавља у земљама 

ЕУ јесте да се што више напушта традиционалан, административни начин управљања 

радио-фреквенцијским спектром и да се уводе нови, тржишни методи управљања. 

Имајући у виду да радио службе посебних делатности користе укупно 35% радио-
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фреквенцијског спектра, док се само 21,6% спектра користи и управља на 

административни начин, може се уочити да је тенденција да се чак и у радио службама 

посебних делатности уведе тржишни начин коришћења и управљања радио-

фреквенцијским спектром. 

 

Правилно управљање радио-фреквенцијским спектром, као природним ограниченим 

општим добром,  од националног је интереса  Републике Србије. РАТЕЛ врши послове 

управљање радио-фреквенцијским спектром на основу Закона о електронским 

комуникацијама, подзаконских прописа, као и релевантних међународних докумената. 

 

Циљ управљања радио-фреквенцијским спектром РАТЕЛ-А је омогућавање неометаног 

рада различитих служби, што се  остварује кроз: 

 

1) Планирање употребе радио-фреквенција у складу са одговарајућим 

међународним споразумима и препорукама, интересима грађана, привреде и 

безбедности земље, 

2) Доделу радио-фреквенција на основу плана намене и планова расподеле, 

3) Координацију коришћења радио-фреквенција са суседним и другим земљама, 

4) Контролу коришћења радио-фреквенцијског спектра, откривање узрока штетних 

сметњи и предузимање мера за њихово отклањање. 

Комисија је, за потребе испитивања предметне концентрације, извршила увид у базу 

података корисника радио-фреквенцијског спектра у Републици Србији из кога је јасно 

да циљно друштво, као ни подносиоци пријаве немају дозволу за коришћење радио-

фреквенцијског спектра за пружање услуга управљања електронском комуникацијском 

мрежом у дигиталној земаљској радиодифузији у Републици Србији. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Анализирајући ефекте предметне концентрације, Комисија је констатовала да циљно 

друштво и подносиоци пријаве нису присутни на дефинисаном релевантном тржишту у 

Републици Србији. 

 

Циљно друштво је носилац дозволе за коришћење радио-фреквенцијског спектра за 

пружање услуга управљања електронском комуникацијском мрежом у дигиталној 

земаљској радиодифузији на територији БиХ, коју је издало надлежно регулаторно тело 

у БиХ и која, према тврдњама подносилаца пријаве, до сада није операционализована.  

   

Стварна делатност подносилаца пријаве, односно Dasto-Semtel и BC – United групе су 

телекомуникације. Dasto-Semtel није присутан на релевантном тржишту у Србији, а ни 

групација друштава којој припада Dasto-Semtel није у 2019. години остварила приходе 

у Републици Србији.  [...] 

 

Друштво Nova BH део је уже групације у саставу BC – United групе која управља 

групом друштава која је на подручју Југоисточне Европе, па и у Србији активна у 

пружању телекомуникационих и медијских услуга. Пословање United групе у 

Републици Србији обухвата пружање телекомуникационих услуга (укључујући 

дистрибуцију медијских садржаја путем кабловске мреже, OTT и DTH платформи), 

пружање услуга широкопојасног приступа интернету и фиксне телефоније, производњу 

и емитовање медијских садржаја (плаћених телевизијских канала), оглашавање 
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(укључујући маркетиншке комуникацијске услуге, куповину медијског простора и 

штампарске услуге), као и пружање повезаних услуга. Консолидован приход BC 

(укључујући United групу) у 2019. години у Републици Србији износио је [...]. 

 

На основу наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације 

неће довести до хоризонталних преклапања нити ће проузроковати негативне 

вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном тржишту производа 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 

чл. 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 достављања 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  

                    

                           Небојша Перић, с.р. 

 


