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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 6/0-02-833/2021-1, коју је 30. децембра 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, 25. фебруара 2022. године, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 
I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје успостављањем заједничке контроле од стране привредног друштва SAT-
TRAKT DOO, са седиштем на адреси Маршала Тита 111, Бачка Топола, матични број 
08551375, над привредним друштвом IT 011 DOO Beograd, са седиштем на адреси 
Омладинских бригада 88-90, Београд, матични број 17589474, куповином 80% удела, 
коју ће вршити заједно са другим чланом овог друштва, физичким лицем Сашом 
Тајтацаковићем.  
 
II  УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве дана 18. фебруара 2022. године уплатио 
износ од XXX динара, што представља одговарајући прописани износ за издавање 
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 
 

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 30. децембра 2021. године, преко пуномоћника, адвоката Благоја Кондића, 
пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-833/2021-1 (у даљем тексту: 
пријава). Комисији су достављене и четири допуне пријаве, закључно са допуном 
заведеном 17. фебруара 2022. 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). Извод 
о извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је прописани износ 
за издавање акта уплаћен у целости, 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, власник је 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 
Тита 111, Бачка Топола, матични број 20579277, чија је регистрована делатност 
- кабловске телекомуникације; 
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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. 

 

Сва зависна друштва која су под контролом физичког лица Janos-а Zsemberi-а се, у 
смислу члана 5. Закона, третирају као један учесник на тржишту. 
 
Спровођењем концентрације, успоставиће се заједничка контрола над привредним 
друштвом IT 011 DOO Beograd, са седиштем на адреси Омладинских бригада 88-90, 
Београд, матични број 17589474, чија је регистрована делатност поправка рачунара и 
периферне опреме (у даљем тексту: IT 011 или циљно друштво). Циљно друштво 
пружа цео спектар информатичких и телекомуникационих услуга, усмерених ка 
установљавању и унапређењу информатичке и телекомуникационе инфраструктуре. 
Циљно друштво се примарно бавило пројектовањем и развојем, имплементацијом и 
одржавањем рачунарских и телекомуникационих мрежа и свих видова компјутерских и 
интернет оријентисаних апликација. Циљно друштво се такође бави велепродајом робе 
која обухвата опрему за мреже и телекомуникације, сервере и инфраструктуру, као и 
рачунаре и пратећу опрему. Делатност продаје робе је проистекла из примарне 
делатности циљног друштва, односно његове потребе да има адекватну опрему за 
изградњу рачунарских и телекомуникационих мрежа. 
 
Једини члан циљног друштва је физичко лице Саша Тајтацаковић са 100% власничког 
удела. Физичко лице Саша Тајтацаковић такође поседује власничке уделе у следећим 
друштвима: 

1. 50% удела у друштву IQ TEL DRUŠTVO ZA TELEKOMUNIKACIONI 
INŽENJERING DOO, BEOGRAD, са седиштем на адреси Омладинских бригада 
88-90, Београд, матични број 20456515, шифра делатности 6110 - кабловске 
телекомуникације; 

2. 100% удела у друштву BETA-NORD d.o.o. Beograd-Stari Grad,  са седиштем на 
адреси Цара Уроша 26, Београд, матични број 20891661, шифра делатности 
6420 - делатност холдинг компанија.  

 
Опис трансакције и акт о концентрацији 
 
Предметна трансакција се тиче стицања 80% удела у циљном друштву од стране 
друштва SAT TRAKT. Подносилац пријаве и физичко лице Саша Тајтацаковић су 
потписали Меморандум о разумевању од 23. децембра 2021. године, чији су саставни 
делови нацрт уговора о преносу удела и нацрт оснивачког акта друштва IT 011. 
Подносилац пријаве и физичко лице Саша Тајтацаковић ће након спровођења 
концентрације успоставити заједничку контролу над циљним друштвом IT 011, у 
складу са Меморандумом о разумевању.  
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Испуњеност услова за подношење пријаве 
 
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 
члана 17. став 1. тачка 3) Закона.  
 
Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника 
концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије, 
утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је укупан 
приход свих учесника у концентрацији већи од износа који је прописан чланом 61. став 
1. Закона, као услова за пријаву концентрације.  
 
Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 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. 
 
Делатност циљног друштва се састоји од скупа појединачних активности које могу 
представљати функционалне целине или бити саставни делови свеобухватног решења 
по захтеву клијената, како се наводи у пријави. Циљно друштво се бави продајом 
мрежне и телекомуникационе опреме, опреме за сервере и инфраструктуру, као и 
рачунара и пратеће опреме. Циљно друштво се претежно бави продајом опреме коју 
продаје у комплету са услугом која подразумева „уградњу (инсталацију)“ те исте 
опреме. Неки од таквих производа су свичеви, рутери, професионални тв екрани, упс 
уређаји и друга серверска и мрежна опрема.  
 
Поред продаје опреме циљно друштво се бави и пружањем услуга које укључују 
такозвани last mile solutions (израда ИТ и интернет инфраструктуре за пословне и 
стамбене објекте), одржавање и пројектовање рачунарских мрежа и инсталацију 
структурних кабловских система. Физичко лице Саша Тајтацаковић не поседује 
друштва, нити уделе у другим друштвима која се баве истом делатношћу као и циљно 
друштво. Подносилац пријаве, друштво SAT TRAKT, је привредно друштво које 
обавља делатност кабловског оператера са услугама кабловске телевизије, интернета и 
фиксне телефоније.  
 
Имајући све претходно наведено у виду и полазећи од својстава, намене и цене 
предметног скупа роба/услуга, односно од делатности учесника у концентрацији, а 
нарочито циљног друштва, Комисија је као релевантна тржишта производа 
дефинисала: 

1. Tржиште велепродаје рачунарске опреме (хардвера), и  
2. Тржиште пружања услуга пројектовања, инсталације и одржавања рачунарских 
и телекомуникационих мрежа  
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Тржиште велепродаје рачунарске опреме (хардвера) у предметној концентрацији 
обухвата веома широк асортиман производа, који поред рачунара и пратеће опреме 
подразумева мрежну и телекомуникациону опрему, као и опрему за сервере и 
инфраструктуру. 
 
Тржиште пружања услуга пројектовања, инсталације и одржавања рачунарских и 
телекомуникационих мрежа у предметној концентрацији подразумева пружање услуга 
које укључују такозвани last mile solutions, одржавање и пројектовање рачунарских 
мрежа и инсталацију структурних кабловских система. Корисници ових услуга често 
захтевају решење по систему „кључ у руке“ које подразумева и набавку опреме.  
    
Комисија сматра да у конкретном случају није потребно издвајати потенцијална 
посебна релевантна тржишта производа која би била уже дефинисана, имајући у виду 
да концентрација свакако неће нарушити конкуренцију у Србији.  
 

По питању дефиниције релевантног географског тржишта Комисија га је 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 уз пријаву концентрације, закључила да 
концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на релевантним 
тржиштима у Србији и да неће имати негативне ефекте на конкуренцију у Републици 
Србији, имајући у виду да подносилац пријаве није активан на релевантним 
тржиштима. 
 
На тржишту велепродаје рачунарске опреме, циљно друштво је у 2020. години 
остварило највећи део свог прихода, док подносилац пријаве није био присутан на 
овом тржишту. Највећи део продаје циљног друштва односио се на производе као што 
су свичеви, рутери, професионални тв екрани, упс уређаји и друга серверска и мрежна 
опрема. Подносилац пријаве се приликом процене вредности овог релевантног 
тржишта водио подацима до којих је Комисија дошла анализом услова конкуренције на 
тржишту софтвера и рачунарске опреме у Републици Србији у периоду 2014-2016. 
године, када је ово тржиште процењено на нешто више од 100 милиона евра. 
  
Подносилац пријаве је навео да су данас главни конкуренти на овом тржишту 
компаније: 

1. COMTRADE DISTRIBUTION D.O.O. BEOGRAD, са укупним годишњим 
приходима већим од 210 милиона евра у 2020. години;  

2. HUAWEI TECHNOLOGIES DOO, BEOGRAD, са укупним годишњим 
приходима већим од 100 милиона евра у 2020. години; 

3. EWE COMP DOO BEOGRAD, са укупним годишњим приходима већим од 78 
милиона евра у 2020. години; 

4. KIM-TEC DOO BEOGRAD, са укупним годишњим приходима већим од 65 
милиона евра у 2020. години итд. 

 
Упоредном анализом прихода подносилац пријаве је дошао до процене вредности 
релевантног тржишта велепродаје рачунарске опреме за 2020. годину, која износи 
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више од 200 милиона евра. Имајући у виду да је циљно друштво у 2020. години 
остварило укупан приход од оквирно 1,7 милиона евра (од чега се највећи део односи 
на продају рачунарске опреме), подносилац пријаве сматра да је тржишни удео циљног 
друштва занемарљив и да по најбољим проценама износи до 0,5%.  
 
На тржишту пружања услуга пројектовања, инсталације и одржавања рачунарских и 
телекомуникационих мрежа, циљно друштво је остварило мањи део свог прихода, док 
подносилац пријаве није био присутан на овом тржишту. Циљно друштво се претежно 
бави продајом мрежне и телекомуникационе опреме коју продаје у комплету са 
услугом која подразумева инсталацију и одржавање те исте опреме.  
 
Подносилац није у могућности да процени вредност тако дефинисаног тржишта из 
разлога што овакве услуге у већини случајева раде сами оператери интернет услуга и 
обично се калкулишу у цену услуге па је тешко проценити и њихов обим и вредност. 
Подносилац пријаве указује на то да циљно друштво овакве услуге пружа само за 
неколико компанија у области грађевинске индустрије и за неколико пословних 
објеката, наспрам готово свих других пословних и стамбених објеката у којима су 
интернет оператери спровели своје мреже и инсталације, па се процењени тржишни 
удео може изразити у промилима. Сходно наведеном, а имајући у виду минималан 
приход који је циљно друштво остварило на овом тржишту, као и присуство великих 
глобалних конкурената, Комисија може констатовати да тржишни учешће циљног 
друштва на овом релевантном тржишту свакако није већи од 1%.     
    
На основу претходно наведеног, Комисија је закључила да предметна концентрација 
неће довести до хоризонталног преклапања учесника у концентрацији на релевантним 
тржиштима. Стога се може закључити да спровођењем предметне концентрације неће 
доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално посматрано, те 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 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. 
 

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. 


