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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 чл. 37. став 2. и 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 6/0-02-822/2019-1, коју је 14. октобра 2019. године поднело 

привредно друштво HD-WIN d.o.o., са седиштем на адреси ул. Високог Стевана бр. 

38/10, Београд, Република Србија, преко законског заступника, директора Небојше 

Жугића, 3. децембра 2019. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне појединачне контроле привредног друштва HD-WIN 

d.o.o., матични број 20510293, са седиштем на адреси ул. Високог Стевана бр. 38/10, 

Београд, Република Србија, над привредним друштвом MYD Sport S.A.,  

регистрованим у Привредном регистру у Женеви под регистарским бројем  CHE-

210.459.861., са седиштем на адреси Rue de Chantepoulet 1-3, 1201 Женева, 

Швајцарска, куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво HD-WIN d.o.o., 

дана 15. октобра 2019. године, уплатио износ од ХХХ (ХХХ) динара на рачун 

Комисијe за заштиту конкуренције, што представља динарску противвредност 

прописаног износа за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку према средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате. 

 

 

Образложење 
 

Привредно друштво HD-WIN d.o.o. (у даљем тексту: HD-WIN или подносилац 

пријаве) са седиштем на адреси ул. Високог Стевана бр. 38/10, Београд, Република 

Србија, матични број 20510293, поднело је 14. октобра 2019. године преко законског 

заступника, директора Небојше Жугића, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-822/2019-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је 

предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.              

 

    
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV,  Београд 

 Број: 6/0-02-822/2019-9  

 Датум: 3. децембар 2019. године 
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Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и 

њених допуна од 7. и 12. новембра 2019. године, 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). Увидом у 

списе предмета, утврђено је да је подносилац пријаве дана 15. октобра  2019. године, 

уплатио прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку, што је утврђено у ставу II диспозитива решења. 

 

Подносилац пријаве је Комисији доставио и захтев за заштиту података и извора 

података, о чему је одлучено посебним Закључком.  

 

Учесници концентрације 

 

Основну делатност друштва HD-WIN чине активности у области кабловских 

телекомуникација, што представља и претежну регистровану делатност овог друштва 

(шифра делатности: 6110 – кабловске телекомуникације). Ово друштво је власник и 

носилац права емитовања пет ТВ канала Арена спорт на територији Републике 

Србије, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Црне Горе, Републике Северне 

Македоније и Републике Хрватске, за шта поседује важеће дозволе Регулаторног тела 

за електронске медије Републике Србије (у даљем тексту: РЕМ). Осим тога 

подносилац пријаве је једини члан и контролор друштава Euronews d.o.o. Београд и 

HD-WIN Arena Sport d.o.o. Загреб, које поседује дозволу за емитовање ових канала са 

спортским садржајем на територији Републике Хрватске. Оснивач и једини члан 

подносиоца пријаве је друштво Телеком Србија а.д., матични број 17162543, са 

седиштем на адреси ул. Таковска бр. 2, Београд, Република Србија. Ово друштво као 

матично друштво истоимене групе друштава (у даљем тексту: Телеком Група), 

регистровано је у форми акционарског друштва за обављање делатности кабловских 

телекомуникација (шифра делатности: 6110). Највећи акционар и контролор 

подносиоца пријаве је Република Србија, која поседује 58,10% акција овог друштва, 

20% акција је у сопственом власништву овог друштва, док су власници преосталих 

акција мањински акционари. Пословне активности ове групе друштава обухватају 

широки асортиман услуга из домена телекомуникација, попут  услуга домаћег и 

међународног фиксног и мобилног телефонског саобраћаја, транзитирања саобраћаја, 

услуга преноса података, закупа линија, додатних услуга у области мобилне 

телефоније, интернета и мултимедијалних услуга. Поред ових, ово друштво пружа и 

услуге у области закупа, изградње, управљања и заштите телекомуникационе 

инфраструктуре, издаје телефонске именике, пружа услуге позива преко оператора и 

услуге коришћења електронског именика у области фиксних телефонских услуга. 

Поседује лиценце за мобилну и фиксну телефонију, за фиксни бежични приступ, а 

уписано је као оператор у евиденцију коју води Регулаторна агенција за електронске 

комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: РАТЕЛ) и за услуге приступа 

широкопојасној мрежи, интернет услуге, услуге дистрибуције медијских садржаја и 

др.  

 

Графички приказ и листу зависних друштава Телеком Групе регистрованих у 

Републици Србији и изван њене територије подносилац је, као саставни део пријаве 

концентрације, доставио Комисији и исти се налазе у списима предмета.  
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Читава група друштава којој припада подносилац пријаве, у смислу члана 5. Закона 

сматра се једним учесником на тржишту.  

 

Учесник на тржишту, над којим ће након реализације ове концентрације доћи до 

промене контроле, је друштво MYD Sports S.A. (у даљем тексту: MYD или циљно 

друштво), регистровано у Привредном регистру у Женеви под регистарским бројем  

CHE-210.459.861., са седиштем на адреси Rue de Chantepoulet 1-3, 1201 Женева, 

Швајцарска. Циљно друштво, организовано је и послује у форми акционарског 

друштва и под контролом је свог јединог акционара [...].  

 

MYD је регистрован за обављање делатности попут техничке и комерцијалне 

експлоатације патената, лиценци и других права, специјализоване медијске 

продукције у области спорта, организације спортских догађаја, унапређења 

промоције производа, посредничких активности  итд. 

 

Стварну делатност циљног друштва представљају активности у области велепродаје 

права медијског емитовања (телевизија, интернет итд.) спортских догађаја и/или 

такмичења. Ова права, циљно друштво купује од њихових власника попут спортских 

федерација, савеза и/или лига, комитета па и самих спортских клубова, и иста продаје 

заинтересованим ТВ емитерима, дистрибутерима медијског садржаја, 

телекомуникационим операторима или другим учесницима на интернет тржишту 

(ОТТ технологија), првенствено у земљама источне и југоисточне Европе. Сви они, 

као учесници на малопродајном тржишту емитовања и/или дистрибуције медијског 

садржаја, ове садржаје преносе до њихових крајњих корисника (ТВ гледалаца, 

корисника интернета итд.). Циљно друштво не поседује зависна друштва. 

 

У 2018. години, као години која претходи години у којој је предметна концентрација 

пријављена Комисији, циљно друштво остварило је на светском тржишту укупан 

приход од око [...] евра, од чега је, укупан приход овог друштва на тржишту 

Републике Србије износио [...] евра. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Купопродајни Уговор који је 4. 

октобра 2019. године потписан од стране законских заступника уговорних страна. 

Уговором је предвиђена купопродаја 100% акција друштва MYD, на начин да ће 

подносилац пријаве купити 63,24% акција циљног друштва, док ће преосталих 

36,76% акција купити друго зависно друштво из састава Телеком Групе друштава, 

LINK2YU Network GmbH, основано по законима Аустрије, са седиштем на адреси 

Mariahilfer Strasse 123/3, Stock (Regus), регистaрски број FN497831f, које заступа 

директор Саша Журкић. Уговором су прецизирана сва права и обавезе уговорних 

страна и исти ће ступити на снагу на дан добијања решења Комисије о одобрењу 

спровођења предметне концентрације.  

 

Реализацијом ове концентрације, друштво HD-WIN ће стећи непосредну појединачну 

контролу, док ће посредну контролу над циљним друштвом, имати друштво Телеком 

Србија а.д. као матично друштво читаве Телеком Групе. Друштво  LINK2YU Network 

GmbH, у својству мањинског акционара циљног друштва, неће имати било какву 

контролну функцију. 
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Достављени Уговор, Комисија је прихватила као ваљани правни основ ове 

концентрације. 

 

Услови за подношење 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. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника концентрације. Из података о укупним годишњим 

приходима учесника предметне концентрације оствареним на светском тржишту и на 

тржишту Републике Србије који су достављени Комисији, проистиче да исти 

надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачке 

1) и 2) Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације. 

 

Пријава је поднета у складу са одредбом 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 за потребе овог поступка релевантно 

тржиште производа дефинише као тржиште велепродаје права медијског емитовања 

спортских догађаја. Комисија је на основу података садржаних у пријави, прихватила 

предложену дефиницију релевантног тржишта производа подносиоца пријаве, из 

разлога што иста у потпуности одражава подручја активности учесника 

концентрације а нарочито циљног друштва, што је у складу са досадашњом праксом 

у раду Комисије.  

 

У погледу географске димензије релевантног тржишта, подносилац пријаве 

предложио је да се релевантно тржиште производа дефинише на националном нивоу, 

односно као тржиште Републике Србије што је Комисија и прихватила, у складу са  

чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 

 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене потенцијалних ефеката предметне концентрације, Комисија је 

пошла од основних карактеристика дефинисаног релевантног тржишта. Према 
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сазнањима подносиоца пријаве достављеним Комисији у допуни пријаве, продаја 

права медијског емитовања спортских садржаја врши се, генерално гледано на неки 

од следећих начина.  

 

[...]. 

 

[...]. 

 

Анализирајући потенцијалне хоризонталне ефекте ове концентрације, Комисија је 

закључила да њена реализација, неће изазвати негативне ефекте на релевантном 

тржишту. Ово из разлога што је подносилац пријаве у протеклом анализираном 

периоду, на овом тржишту био само повремено активан [...]. На основу података 

достављених Комисији у допуни пријаве [...]. Након тога друштво HD-WIN, није 

више имало никаквих активности на дефинисаном релевантном тржишту. По питању 

будућих планова [...]. 

 

Много већу пажњу, Комисија је посветила анализи потенцијалних вертикалних 

ефеката ове концентрације, услед чињенице да је [...]. 

 

[...] . 

 

По питању процене агрегатне вредности дефинисаног релевантног тржишта и 

тржишног учешћа учесника концентрације на овом тржишту, подносилац се изјаснио 

како следи. Када је реч о агрегатној вредности овог тржишта [...]. Из разлога што 

обављање ове делатности не подлеже претходној регулацији [...]. Осим тога према 

сазнањима подносиоца пријаве не постоје ни било какви статистички подаци у вези 

са овом делатношћу који би овакву процену олакшали. Истовремено, имајући у виду 

укупан број спортских догађаја који се одржавају широм света током једне 

календарске године а који се емитују путем различитих медија на националном 

тржишту, подносилац пријаве процењује да је заједнички тржишни удео учесника 

концентрације на релевантном тржишту /0-5/%. Као најзначајније конкуренте, 

подносилац истиче поједине ТВ емитере са националном фреквенцијом (РТС, О2, 

Прва, Пинк), кабловског емитера SBB који управља са властитим спортским 

каналима Sport Klub, и спортске канале друштва Eurosport. Уважавајући претходно 

наведене карактеристике тржишта велепродаје права медијског емитовања спортских 

садржаја као и изјашњења подносиоца пријаве, Комисија је закључила да ће 

предметна концентрација након реализације, довести до незнатних вертикалних 

ефеката на релевантном тржишту производа, али да не постоји опасност од 

„затварања“ приступа овом тржишту стварним или потенцијалним конкурентима.  

 

Имајући све претходно наведено у виду, Комисија је закључила да предметна 

концентрација након своје реализације неће изазвати негативне ефекте на 

дефинисаном релевантном тржишту, 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 
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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 и 106/2015 и 95/2018).  

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

  

                 Небојша Перић, с.р. 

 

 

 

 

 


