
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 35. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, брoj 

51/09) и одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције од 06.10.2011. године, 

председник Комисије за заштиту конкуренције доноси  

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ради испитивања повреде конкуренције по службеној 

дужности против Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, акционарско 

друштво, са регистрованим седиштем на адреси Ул. Таковска бр. 2, Београд, кога заступа 

генерални директор Бранко Радујко, ради утврђивања постојања радње злоупотребе 

доминантног положаја, у смислу члана 16. Закона о заштити конкуренције. 

 

II Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним 

информацијама које могу допринети утврђивања чињеничног стања у овом поступку да 

исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу Ул. Кнегиње Зорке бр. 7, 

Београд.   

 

III Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС” и на интернет страни 

Комисије за заштиту конкуренције. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво ORION TELEKOM TIM d.o.o, са регистрованим седиштем на адреси 

Ул. Нехруова бр. 93А из Београда (у даљем тексту: Орион) и Удружење интернет сервис 

провајдера Србије, Ул. Тодора Тозе Јовановића бр. 10 из Новог Сада (у даљем тексту: 

Удружење) доставили су Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 

Иницијативе за испитивање повреде конкуренције из члана 16. Закона о заштити 

конкуренције (у даљем тексту: Иницијативе) против Предузећа за телекомуникације 

„Телеком Србија“, акционарско друштво, са регистрованим седиштем на адреси Ул. 

Таковска бр. 2, Београд, (у даљем тексту: Телеком Србија) због злоупотребе доминантног 

положаја на тржишту велепродаје ADSL прикључака, односно због злоупотребе 

доминантног положаја оператора са значајном тржишном снагом на тржишту 

широкопојасног приступа. 

 

Позивајући се на промотивну акцију коју је Телеком Србија спровео у малопродаји ADSL 

интернета у трајању од 01.06.2 до 31.07.2011. године, Орион као подносилац Иницијативе 
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наводи да је Телеком Србија злоупотребио свој доминантни положај на тржишту 

велепродаје ADSL-а искористивши чињеницу да су остали интернет оператори принуђени 

да од њега и по његовим условима прибављају ADSL прикључке. Према наводима 

Ориона, како би искључио конкуренцију на тржишту малопродаје ADSL-а, Телеком 

Србија је наведеном промотивном акцијом на малопродајном тржишту формирао 

предаторске цене, а које су сличне ценама по којима продаје ADSL прикључке осталим 

интернет операторима у велепродаји. 

 

Удружење као подносилац Иницијативе, позивајући се такође на поменуту промотивну 

акцију Телекома Србија, наводи да или Телеком Србија – огранак велепродаја, продаје 

огранку малопродаја услуге по знатно нижим ценама него осталим компанијама или 

огранак малопродаја продаје услуге испод својих набавних цена.    

 

Поред промотивне акције Телекома Србија, подносиоци Иницијативе наводе да Телеком 

Србија намеће неправедне услове пословања приликом закључења Уговора о директном 

приступу интернету и/или Уговора о велепродаји ADSL интернета. Наведено се односи 

нарочито, али не искључиво, на уговорне одредбе којима се утврђују цене услуге, рок на 

који се закључују уговори, као и продужење трајања уговорног односа. 

 

На основу информација и података достављених у Иницијативама и њиховим допунама, 

Комисија је основано претпоставила постојање повреде конкуренције у смислу да је 

Телеком Србија, као вертикално интегрисани учесник активан на тржишту велепродаје 

интернета и на тржишту малопродаје интернета, нудио велепродајне услуге операторима 

који су му конкуренти на тржишту малопродаје по ценама које су биле више или на нивоу 

цена које је примењивао у малопродаји за своје крајње кориснике у току спровођења 

промотивне кампање у периоду од 01.06. до 31.07.2011. године, имајући у виду и 

чињеницу да је Телеком Србија спровео кампању за ADSL прикључке у велепродаји која 

је подразумевала 25% попуста на цену месечне претплате за ADSL прикључке свих 

пакета. Чињеницу спровођења предметне акције Комисија ће у поступку ценити имајући у 

виду околност да предметна акција није и једина акција коју је Телеком Србија спровео на 

тржишту малопродаје интернета у претходној и текућој години. При томе, у обзир ће се 

узети и околност да су све спроведене акције за последицу имале везивање крајњих 

корисника на уговорни период који је најчешће 12 или 24 месеца. 

 

На основу података достављених у Иницијативама утврђено је да значајне трошкове 

интернет оператора који се у велепродаји снабдевају од Телекома Србија чине управо 

трошкови ка Телекому Србија по уговорима којима се регулише услуга директног 

приступа интернету и/или по уговорима којима се регулише услуга велепродаје ADSL. 

Комисија ће у поступку, нарочито, али не искључиво, ценити уговорне обавезе које се 

односе на цену, рок на који се уговор закључује, као и продужење трајања уговора, везано 

за захтеве за повећање ширине протока или закуп већег броја портова у велепродаји. 

 

На основу наведеног, Комисија је основано претпоставила могућност повреде 

конкуренције у смислу члана 9. Закона, која за циљ или последицу има или може имати 

значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције, с обзиром на то да 

спровођење већег броја промотивних активности и услови под којима се уговара 
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велепродаја интернета од стране Телекома Србија могу представљати забрањене радње из 

члана 16. Закона, те су се стекли услови за покретање поступка по службеној дужности. 

 

Према одредбама члана 35. став 2. Закона одлучено је као у ставу II диспозитива.  

 

Према одредбама члана 40. Закона одлучено је као у ставу III диспозитива.  

 

На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Весна Јанковић 

 


