
    

Известување за концентрација со која Друштво со ограничена одговорност за увоз, извоз, 

производство, промет и услуги во промет „ДАСТО-СЕМТЕЛ“ Бјелина (Društvo sa 

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

SEMTEL“ Bijeljina), со регистрирано седиште во Бјелина, ул. Рачанска 98, Босна и 

Херцеговина и “НОВА БХ” друштво со ограничена одговорност Сараево (“NOVA BH” 

društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo), со регистрирано седиште во Сараево, ул. 

Плоштад солидарност бр. 10, Босна и Херцеговина, стекнуваат заедничка контрола над 

трговскиот субјект  „Мултиплекс Сервис БХ“ Друштво со ограничена одговорност Сараево 

(„Multiplex Service BH“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo), со регистрирано 

седиште во Сараево, ул. Бранилаца Сарајева бр. 20, Босна и Херцеговина 

(предмет бр. 08-73/2020) 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република 

Македонија бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 28.07.2020 година, Комисијата за 

заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација со која Друштво со ограничена 

одговорност за увоз, извоз, производство, промет и услуги во промет „ДАСТО-СЕМТЕЛ“ 

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

prometu „DASTO-SEMTEL“ Bijeljina), со регистрирано седиште во Бјелина, ул. Рачанска 98, 

Босна и Херцеговина и “НОВА БХ” друштво со ограничена одговорност Сараево (“NOVA 

BH” društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo), со регистрирано седиште во Сараево, 

ул. Плоштад солидарност бр. 10, Босна и Херцеговина, стекнуваат заедничка контрола над 

трговскиот субјект  „Мултиплекс Сервис БХ“ Друштво со ограничена одговорност Сараево 

(„Multiplex Service BH“ Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo), со регистрирано 

седиште во Сараево, ул. Бранилаца Сарајева бр. 20, Босна и Херцеговина 

 

Друштво со ограничена одговорност за увоз, извоз, производство, промет и услуги во промет 

„ДАСТО-СЕМТЕЛ“ Бјелина е телекомуникациски оператор во Босна и Херцеговина кој ги 

обезбедува следниве услуги: (i) интернет; (ii) VPN; (iii) Аудио/Видео пренос; (iv) streaming; (v) 

продажба на телекомуникациска опрема; и (vi) IPTV услуги. 

“НОВА БХ” друштво со ограничена одговорност Сараево е компанија која се занимава со 

телевизиско емитување на подрачјето на Босна и Херцеговина и на гледачите им нуди забавен и 

информативен програм. Нова БХ е во крајна сопственост на фондови советувани од БЦ Партнерс. 

БЦ фондовите се исклучиво финансиски инвеститори, т.е. не се вклучени во секојдневните деловни 

активности на компаниите во кои инвестираат, со кои управуваат сопствени одбори на директори. 

БЦ Партнерс има регистрирано присуство во Република Северна Македонија преку следните 

индиректно зависни друштва: (i) Тотал ТВ ДОО Скопје, со регистрирано седиште на Булевар ВМРО 

бр. 3, Центар, Скопје, кое се бави со дистрибуција на медиумски содржини преку DTH техничка 

платформа, и (ii) ДИРЕЦТ МЕДИА ДООЕЛ Скопје, со регистрирано седиште на Орце Николов 68/3, 

Центар, Скопје, кое се бави со маркетиншки дејности. 

„Мултиплекс Сервис БХ“ Друштво со ограничена одговорност Сараево, по стекнувањето на 

заедничка контрола над него од страна на Дасто-Семтел и Нова БХ, односно по прибавувањето на 

одобрувања за предметната концентрација од страна на надлежните органи и исполнувањето на 



условите од Регулаторната агенција за комуникации на Босна и Херцеговина, би требало да делува 

на пазарот како потполно функционално друштво за заедничко вложување (full-function joint venture 

company), и врз основа на соодветните регулаторни дозволи би користел радиофреквенциски 

ресурси потребни за обезбедување услуги на управување со електронска комуникациска мрежа во 

дигитална земска радиодифузија на територијата на Босна и Херцеговина. Наведените услуги би 

опфаќале дигитално емитување на радио и телевизиски програми по пат на мрежи на земски 

предаватели (обезбедување технички услуги на дистрибуција и емитување дигитални телевизиски 

програми на радиодифузерите). 

Подносителите сметаат дека релевантниот пазар на стоки би можел да се дефинира како пазар на 

обезбедување услуги на управување со користење на радиофреквенциски спектар за потребите 

на дистрибуција и емитување дигитален телевизиски програм, имајќи ги во предвид 

планираните деловни активности на Целното друштво.  

Што се однесува до географскиот опсег на пазарот за предметната концентрација, Подносителот 

предлага релевантниот географски пазар да се дефинира како територијата на Република 

Северна Македонија. 

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација 

може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната 

одлука по ова прашање е резервирана. 

 

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за 

оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети 

страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, Скопје 

или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од 

денот на објавување на ова известување. 

 

31.07.2020 година  

     Скопје 

 


