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Р е п у б л и к а  С р б и ја 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 
         Број: 6/0-01-85/2011-5 

  Датум: 28. фебруар 2011.  
Београд 

 
 
 

 
На основу члана 35. став 2. и члана 62. став 2. Закона о заштити конкуренције („Сл. 
гласник РС“, бр. 51/2009), и одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције од 24. 
фебруара 2011. године Председник Комисије за заштиту конкуренције доноси 
 
 

              З А К Љ У Ч А К 
 
 

I НАСТАВЉА СЕ ПОСТУПАК по службеној дужности покренут на основу пријаве 
намераване концентрације привредног друштва Telekom Austria AG, са регистрованим 
седиштем на адреси Lassallestraße 9, Беч, Аустрија, кога заступа пуномоћник Матија 
Војновић, адвокат из Београда, која би настала стицањем 51% акција од привредног 
друштва Телеком Србија а.д., са регистрованим седиштем на адреси Таковска 2, Београд, 
Србија,  
 
ради испитивања да ли намеравана концентрација испуњава услове дозвољености у 
смислу члана 19. став 1. а у вези са чланом 15. став 2. Закона о заштити конкуренције 
(„Службени гласник РС“, бр. 51/2009), односно да ли би се њеним спровођењем 
ограничила, нарушила или спречила конкурениција на тржишту Републике Србије, а 
нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања 
или јачања доминантног положаја.   
 
II Према одредбама члана 35. Закона, позивају се сва лица која располажу подацима, 
исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети расветљавању 
чињеничног стања у овом поступку да исте неодложно доставе Комисији за заштиту 
конкуренције на адресу Кнегиње Зорке бр. 7. Београд.   
 
III Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС” и на интернет страни 
Комисије за заштиту конкуренције. 
 
 



2 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Поднеском бр. 6/0-01-85/2011-1 од 27.01.2011. године, привредно друштво Telekom Austria 
AG, са регистрованим седиштем на адреси Lassallestraße 9, Беч, Аустрија (у даљем тексту: 
Telekom Austria или подносилац пријаве) је преко пуномоћника, Матије Војновића, 
адвоката из Београда, поднело Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 
Комисија) пријаву намераване концентрације, до које би дошло тако што би Telekom 
Austria купио 51% акција у привредном друштву Телеком Србија а.д., са регистрованим 
седиштем на адреси Таковска 2, Београд, Србија (у даљем тексту: Телеком Србија или 
циљно друштво). Предметна пријава допуњена је поднесцима бр. 6/0-01-85/2011-2 и 6/0-
01-85/2011-3 од 08.02.2011. године, односно 11.02.2011. године 
 
Као релевантно тржиште производа/услуга предметне концентрације, подносилац пријаве 
је предложио тржиште електронских комуникација, а као уже релевантно тржиште 
дефинисано је тржиште услуга мобилних телекомуникација у Србији. Као релевантно 
географско тржиште предложено је национално тржиште Републике Србије, на којем 
постоје три лиценцирана мобилна оператера за територију Србије: Телеком Србија, 
Телеком Аустрија, преко свог зависног друштва VIP Mobile d.o.o. Београд и Теленор. 
 
Појединачан тржишни удео сваког од учесника предметне концентрације на тржишту 
услуга мобилних телекомуникација, подносилац пријаве определио је у односу на приходе 
остварене пружањем услуга мобилних телекомуникација и у односу на број претплатника.  
 
Према приходном критеријуму, пре спровођења концентрације, учесници предметне 
концентрације имају појединачни удео од 50,7% (Телеком Србија) и 8,8% (VIP Mobile). 
Трећи учесник на тржишту мобилне телефоније (Теленор) има појединачни удео од 
40,5%. Након спровођења  концентрације, учесници предметне концентрације достижу 
заједнички тржишни удео од 59,5%. Њихов једини конкурент, непосредно након 
спровођења концентрације одржао би исти тржишни удео који је имао пре спровођења 
концентрације од 40,5%. 
 
По критеријуму који се заснива на броју претплатника, удео циљног друштва на тржишту 
мобилних телекомуникација пре концентрације износи 59,7%, а удео подносиоца пријаве, 
односно  VIP Mobile, износи 11,6%. Ефекат спровођења концентрације оцењиван преко 
критеријума броја претплатника, био би исказан кроз заједнички тржишни удео учесника 
концентрације који би након спровођења концентрације износио 71,3%, док би Теленор 
као једини конкурент, имао удео од 28,7%. Наведени показатељи индикују да реализација 
предметне пословне трансакције резултира врло високим заједничким тржишним уделом, 
који зависно од коришћеног критеријума за његово израчунавање износи од близу 60% до 
преко 71%. 
 
Чланом 19. став 1. Закона о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон) прописано је да 
су концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, 
нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито ако би то 
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ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања 
доминантног положаја. 
   
Сагласно члану 15. став 2. Закона, претпоставка је да учесник на тржишту има 
доминанатан положај, ако је његов тржишни удео на релевантном тржишту 40% или 
више. 
 
Члан 62. став 1. Закона, између осталог, предвиђа да Комисија може спровести 
испитивање концентрације ако утврди да заједнички тржишни удео учесника у 
концентрацији на тржишту Републике Србије износи најмање 40%. Према наводима у 
пријави, заједнички тржишни удео учесника на релевантном тржишту би, након 
спровођења предметне концентрације, износио 59,5%, односно близу 60% до преко 71%.  
 
Члан 62. став 2. Закона предвиђа да уколико се током поступка испитивања пријаве 
концентрације утврди да су испуњени услови за поступак испитивања по службеној 
дужности из става 1. овог члана, поступак ће се наставити по службеној дужности на 
основу закључка који доноси председник Комисије.  
 
Према одредбама члана 62. Закона одлучено је као у ставу I диспозитива. 
 
Према одредбама члана 35. став 2. Закона одлучено је као у ставу II диспозитива.  
 
У складу са ставом III диспозитива а на основу члана 40. Закона, закључак о покретању 
поступка по службеној дужности се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” 
и на интернет страни Комисије.  
 
 
На основу претходно наведених разлога, одлучено је као у диспозитиву. 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

          Весна Јанковић 
 
 
Поука о правном леку: 
 
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба. 
 


