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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 6/0-02-632/2021-1, коју је 2. септембра 2021. године 
поднело привредно друштво SAT-TRAKT DOO, са седиштем на адреси Маршала Тита 
111, Бачка Топола, преко пуномоћника адвоката Благоја Кондића, Кнеза Милоша 6/7, 
Београд, дана 14. децембра 2021. године, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 
I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва SAT-TRAKT 
DOO, са седиштем на адреси Маршала Тита 111, Бачка Топола, матични број 08551375, 
над привредним друштвом IPON BEZBEDNOST DOO, ca седиштем на адреси 
Светозара Ђоровића 33, Нови Сад, матични број 21055506, куповином удела.  
 
II  УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА подносиоца пријаве, привредног друштва SAT-TRAKT 
DOO, плаћања накнаде за издавање акта о одобрењу концентрације у укупном износу 
од XXX евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије 
важећем на дан повраћаја уплаћених динарских средстава, па се ОБАВЕЗУЈЕ Комисија 
за заштиту конкуренције да изврши повраћај разлике до уплаћеног износа од XXX 
динара, уплаћених на име накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације. 
 

Образложење 
 

Привредно друштво SAT-TRAKT DOO, са седиштем на адреси Маршала Тита 111, 
Бачка Топола, матични број 08551375 (у даљем тексту: SAT TRAKT или подносилац 
пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), 
дана 2. септембра 2021. године преко пуномоћника, адвоката Благоја Кондића, пријаву 
концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-632/2021-1 (у даљем тексту: пријава). 
Комисији су достављене и допуне пријаве, дана 1. и 22. новембра 2021. године. 
Подносилац пријаве је предложио да 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 
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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 
 
Учесници у концентрацији 

 
Подносилац пријаве, друштво SAT TRAKT, је привредно друштво које обавља 
делатност кабловског оператера са услугама кабловске телевизије, интернета и фиксне 
телефоније. Компанија се такође бави и дистрибуцијом опреме за кабловско 
дистрибутивне системе у региону (Босна и Херцеговина, Црна Гора и Мађарска).  
 
Физичко лице Janos Zsemberi, ЈМБГ 1702969820054, је власник 81% удела у друштву 
SAT TRAKT и представља јединог контролног учесника овог друштва. Осим друштва 
SAT TRAKT, физико лице Janos Zsemberi контролише и следећа привредна друштва у 
којима је или једини члан или спроводи контролу преко неког од својих зависних 
друштава: 

1. PRIVREDNO DRUSTVO SAT PRO D.O.O. ВАСКА TOPOLA, са седиштем на 
адреси Маршала Тита 111, Бачка Топола, матични број 20270390, које се бави 
изнајмљивањем властитих или изнајмљених некретнина и управљањем њима; 

2. Privredno drustvo Victory media d.o.o. Backa Тороlа, са седиштем на адреси 
Маршала Тита 111, Бачка Топола, матични број 20952890, чија је регистрована 
делатност - кабловске телекомуникације;  

3. DOO AGRIACOOP PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU I PROMET, EXPORT-
IMPORT 24300 BAČKA TOPOLA, са седиштем на адреси Едварда Кардеља 12, 
Бачка Топола, матични број 08181250, које се бави производњом осталих 
производа од дрвета, плуте, сламе и прућа; 

4. AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU POGREBNE OPREME 
USLUGA BAČKA TOPOLA, са седиштем на адреси Едварда Кардеља 12, Бачка 
Топола, матични број 08061866, које се бави производњом осталих производа 
од дрвета, плуте, сламе и прућа; 

5. SABOTRONIC DOO PREDUZECE ZA RACUNARSKI 1NZINJERING I 
AUTOMATIZACUU, ВАСКА TOPOLA, са седиштем на адреси Маршала Тита 
111, Бачка Топола, матични број 08546185, чија је регистрована делатност - 
кабловске телекомуникације;  

6. ALARM SYSTEMS DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA 
PROIZVODNJU I PROMET ALARMNIH UREĐAJA SUBOTICA, са седиштем на 
адреси Парк Рајхл Ференца 13, Суботица, матични број 20074361, које пружа 
услуге система обезбеђења;  

7. DOO TDV TEHNIKA NOVI SAD, са седиштем на адреси Булевар војводе Степе 
137, Нови Сад, матични број 20978511, које пружа услуге система обезбеђења;  

8. MAKI 2018 DOO Bačka Topola, са седиштем на адреси Маршала Тита 111, Бачка 
Топола, матични број 21427969, које обавља делатност ресторана и покретних 
угоститељских објекта; 

9. Privredno društvo za usluge HOME SELECT DOO Bačka Topola, са седиштем на 
адреси Маршала Тита 111, Бачка Топола, матични број 21556076, чија је 
регистрована делатност - веб портали; 

10. PREDUZEĆE ZA TELEKOMUNIKACIJE KABLOVSKI DISTRIBUTIVNI 
SISTEM SMILEY TV DOO BAČKA TOPOLA, са седиштем на адреси Маршала 
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Тита 111, Бачка Топола, матични број 20579277, чија је регистрована делатност 
- кабловске телекомуникације; 

11. DOO ELTA ZA PROJEKTOVANJE PROIZVODNJU I PROMET 
ELEKTRONSKIH UREĐAJA I PROIZVODNJU I EMITOVANJE RADIO I TV 
PROGRAMA BAČKA TOPOLA, са седиштем на адреси Маршала Тита 111, 
Бачка Топола, матични број 08227411, чија је регистрована делатност - 
кабловске телекомуникације; 

12. AGENCIJA ENIGMA PLUS DOO SUBOTICA, са седиштем на адреси Рајхл 
Ференца 13, Суботица, матични број 21303631, чија је регистрована делатност - 
делатност приватног обезбеђења;  

13. DRUŠTVO ZA USLUGE ENIGMA PUBLIC AND SECURITY SERVICE DOO 
SUBOTICA, са седиштем на адреси Парк Рајхл Ференца 13, Суботица, матични 
број 21070467, чија је регистрована делатност - делатност приватног 
обезбеђења. 

 
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу над 
привредним друштвом IPON BEZBEDNOST DOO, ca седиштем на адреси Светозара 
Ђоровића 33, Нови Сад, матични број 21055506, чија је регистрована делатност – 
услуге система обезбеђења (у даљем тексту: Ipon Bezbednost или циљно друштво). Ово 
друштво се бави пружањем услуга физичко-техничког обезбеђења (ФТО) лица, 
имовине, догађаја и пословања. Конкретно, циљно друштво пружа следеће услуге: 
физичко обезбеђење, техничко обезбеђење, спасилачка служба, пољочуварска служба, 
портирски, рецепционарски и чуварски послови и безбедносни консалтинг. Тренутни 
власници циљног друштва су подносилац пријаве (са уделом од 84,78%) и физичко 
лице Предраг Глушац (са уделом од 15,22%), који врше заједничку контролу над овим 
друштвом. 
   
Опис трансакције и акт о концентрацији 
 
Предметна концентрација се односи на стицање појединачне контроле, променом 
облика контроле из заједничке у појединачну, од стране подносиоца пријаве над 
привредним друштвом Ipon Bezbednost, куповином 10,22% удела. 
 
Као акт о концентрацији, Комисији су достављени Уговор о преносу удела од 4. јуна 
2018. године (у даљем тексту: Уговор), закључен између друштва SAT TRAKT и 
физичког лица Предрага Глушца. Овим уговором је предвиђено да подносилац пријаве 
првобитно стекне 53,34% удела у циљном друштву, да би се током 2019. односно 2020. 
године тај удео повећао на 69,56% односно 84,78% удела у циљном друштву, 
респективно. Тиме је над циљним друштвом вршена заједничка контрола од стране 
подносиоца пријаве и физичког лица Предрага Глушца, имајући у виду да је она 
подразумевала споразумно управљање друштвом од стране оба члана без могућности 
за једнострано доношење битних одлука.  
 
Уговором је такође предвиђено преузимање преосталих 15,22% удела чиме би 
подносилац пријаве стекао појединачну контролу над циљним друштвом, а имајући у 
виду одредбе Уговора чланова друштва од 07.06.2018. године које прецизирају да ће до 
испуњења Уговора и до иступања Предрага Глушца из циљног друштва, подносилац 
пријаве и Предраг Глушац вршити заједничко управљање и заједнички доносити све 
одлуке из надлежности скупштине циљног друштва.  
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Подносилац пријаве је у допуни од 22. новембра 2021. године накнадно обавестио 
Комисију да је дошло до измене у наведеним споразумима. Наиме, физичко лице 
Предраг Глушац ће задржати мањински, неконтролни удело у циљном друштву од 5%, 
док ће друштво SAT TRAKT преузети појединачну контролу и додатних 10,22% удела. 
Као доказ су достављени Нацрт Уговора чланова друштва и Анекс на Уговор о 
купопродаји. 
 
Испуњеност услова за подношење пријаве 

 
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 
члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Комисија је на основу достављених података о 
висини укупних прихода учесника концентрације утврдила да је подносилац пријаве 
имао обавезу пријаве концентрације, јер је укупан приход свих учесника у 
концентрацији у 2020. години већи од износа који је прописан чланом 61. Закона, као 
услова за пријаву концентрације.  
 

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 сматра да се релевантно тржиште производа у предметној 
трансакцији може дефинисати као тржиште пружања услуга физичко-техничког 
обезбеђења (у даљем тексту: ФТО). Подносилац пријаве је навео да је реч о материји 
која се уређује Законом о приватном обезбеђењу („Сл. гл. РС“, бр.104/13, 42/15, 87/18). 
Члан 2. став 1. Закона о приватном обезбеђењу дефинише приватно обезбеђење као 
пружање услуга, односно вршење послова заштите лица, имовине и пословања 
физичком и техничком заштитом када ти послови нису у искључивој надлежности 
државних органа, као и послове транспорта новца, вредносних и других пошиљки, 
одржавања реда на јавним скуповима, спортским приредбама и другим местима 
окупљања грађана (редарска служба), које врше правна лица и предузетници 
регистровани за ту делатност, као и правна лица и предузетници који су образовали 
унутрашњи облик организовања обезбеђења за сопствене потребе (у даљем тексту: 
самозаштитна делатност). Подносилац пријаве сматра да се за потребе предметне 
трансакције релеватно тржиште производа може дефинисати као тржиште услуга 
физичко-техничког обезбеђења, иако се делатност циљног друштва обавља кроз 
неколико врста делатности, као што су физичко обезбеђење, техничко обезбеђење, 
спасилачка служба, пољочуварска служба, портирски, рецепционарски, чуварски 
послови и безбедносни консалтинг. Подносилац пријаве је навео да наведене услуге 
циљно друштво најчешће пружа или у целини или комбиновано, те да је из тог разлога 
дефиниција релевантног тржишта производа оправдана.    
Имајући претходно наведено у виду и полазећи од својстава, намене и цене предметног 
скупа услуга, односно од делатности учесника концентрације а нарочито циљног 
друштва, Комисија је уважила предлог подносиоца пријаве, и уз прецизирање, као 
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релевантно тржиште производа дефинисала тржиште пружања услуга приватног 
обезбеђења, у складу са досадашњом праксом.  
 
Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала на националном нивоу, као 
тржиште Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 2. Закона.  
 
Оцена ефеката концентрације 
 
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 
је на основу података који су јој достављени у пријави концентрације, закључила да 
предметна концентрација неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту. 
 
На тржишту пружања услуга приватног обезбеђења, присутни су циљно друштво и 
подносилац пријаве преко својих зависних друштава Alarm Systems - Суботица, Enigma 
Plus - Суботица и TDV TEHNIKA - Нови Сад. Подносилац пријаве је навео да не 
постоје поуздане информације које би указале на укупну вредност релевантног 
тржишта. Према информацијама доступним подносиоцу пријаве, постоји више од 400 
друштава која у различитом обиму учествују на посматраном релевантном тржишту. 
Подносилац пријаве је навео најзначајнија друштва присутна на релевантном тржишту, 
узимајући у обзир остварени приход у 2020. години, као главни критеријум:  

1. SECURITAS SE DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Аутопут За Загреб 18, 
Београд, матични број 17487809 (у даљем тексту: SECURITAS); 

2. G4S SECURE SOLUTIONS DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Булевар 
Пека Дапчевића 32, Београд, матични број 06043429 (у даљем тексту: G4S): 

3. DOBERGARD DOO BEOGRAD, са седиштем на адреси Школски трг 5, 
Београд, матични број 17569775 (у даљем тексту: DOBERGARD); 

4. TELUS AD BEOGRAD, са седиштем на адреси Косовска 47, Београд, матични 
број 20029684 (у даљем тексту: TELUS). 

 
Приходи и тржишни удели учесника у концентрацији и највећих конкурената у 2020. години: 

Привредно друштво 
Приход у рсд 
- 2020. година - 

Учешће у укупном 

приходу (%) 

Подносилац пријаве  359.670.000 3,0% 

Циљно друштво 268.173.000 2,2% 

Ученици у концентрацији 627.843.000 5,2% 

SECURITAS 4.034.124.000 33,3% 
G4S 4.211.567.000 34,7% 
DOBERGARD 1.882.317.000 15,5% 
TELUS 1.373.476.000 11,3% 

Укупно приход 12.129.327.000 100,0% 

 
Из приказане табеле се може видети да тржишни удео подносиоца пријаве, према 
његовим проценама, износи 3%, а циљног друштва 2,2%. Заједнички тржишни удео 
учесника у концентрацији је око 5,2%, узимајући у обзир приказане најзначајније 
учеснике на релевантном тржишту. 
Узимајући у обзир тржишне уделе учесника и остварене приходе у концентрацији и 
њихових најзначајнијих конкурената у 2020. години, Комисија је закључила да 
спровођење предметне концентрације неће произвести значајне ефекте на 



6 
 

конкуренцију у Републици Србији. Наиме, упоредна анализа оствареног прихода 
учесника у концентрацији и њихових највећих конкурената указује на то да се ради о 
концентрацији друштава са ограниченим (минималним) тржишним уделима. На 
пример, приход друштва SECURITAS је 15 пута већи од прихода циљног друштва и 11 
пута већи од прихода подносиоца пријаве. С обзиром на то да је на овом тржишту, 
према наводима подносиоца пријаве, присутно више од 400 друштава, Комисија може 
констатовати да спровођење предметне концентрације ни на који начин неће угрозити 
конкуренцију на посматраном тржишту. Када би се у анализу укључили и приходи 
осталих конкурената, а не само четири највећа, тржишни удели учесника у 
концентрацији би били мањи од изнад приказаних.   
 

Из утврђеног чињеничног стања се може закључити да спровођењем предметне 
концентрације неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално 
посматрано, те да концентрација испуњава услове дозвољености концентрације из 
члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.  
    
Одлука у ставу II диспозитива решења 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, а који износи 3.028.610.000,00 
(тримилијардедвадесетосаммилионашестодесетхиљада) динара, односно 25.757.823,17 
(двадесетпетмилионаседамстопедесетседамхиљадаосамстодвадесеттри и 17/100) евра, 
према средњем курсу Народне банке Србије на дан 31. децембар 2020. године. 
   
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. 
 
 

 


