
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 62. и 25. 

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/09), члана 2. 

тачка 7. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2011) и Одлуке Савета 

бр. 1/0-07-945/2012-1 од 19. децембра 2012. године, на 123. седници одржаној 

19. децембра 2012. године, одлучујући о поступку по Пријави концентрације 

друштва „Центросинергија“ д.о.о., са регистрованим седиштем у Београду, 

Булевар Милутина Миланковића бр. 19, које је регистровано у Агенцији за 

привредне регистре, под матичним бројем 20734973, који је настављен по 

службеној дужности, а кога заступа пуномоћник, адвокат Исидора Николић 

Савин из Новог Сада, ул. Мирослава Антића бр. 4 донео је следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ   

 

 

I ОДОБРАВА СЕ концентрација учесника на тржишту, која настаје 

стицањем контроле од стране друштва „Центросинергија“ д.о.о., са 

регистрованим седиштем у Београду, Булевар Милутина Миланковића бр. 19, 

које је регистровано у Агенцији за привредне регистре, под матичним бројем 

20734973, над претежним делом пословања Привредног друштва „Ланус“ д.о.о., 

Београд, са седиштем на адреси Кнегиње Зорке бр. 2, регистрованог у Агенцији 

за Привредне регистре под матичним бројем 20298693, до чега долази 

преузимањем активности E-prepaid допуна мобилне телефоније, ПОД 

УСЛОВОМ извршења структурних мера и мера понашања из става II и става  

III овог решења. 

 

II ПРИХВАТА СЕ предлог структурних мера садржан у тачки 2. 

изјашњења подносиоца пријаве од 10. децембра 2012. године, дат са циљем да 

спровођење концентрације из става I овог Решења испуњава услове за 

одобрење, и ОДРЕЂУЈЕ СЕ: 

 

2. Структурна мера – отуђење ГПРС терминала 

 

Рокови за извршење обавеза Центросинергије из овог Предлога мера 

рачунаће се од дана пријема решења Комисије од стране Центросинергије или 

њеног пуномоћника („Почетни дан“). 

 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

            Број: 6/0-02-543/2012-44 

         Датум: 19. децембар 2012. године 

                        Београд 



 

2.1 Центросинергија се обавезује да ће продати, односно учинити све разумне 

напоре у циљу продаје (отуђења) између 3500 и 4000 ГПРС терминала који 

служе обезбеђивању prepaid допуна оператора мобилне телефоније „Телеком 

Србија“ а.д. Београд и „VIP Mobile“ д.о.о. Београд („Део бизниса“), све у циљу 

смањења тржишног удела Центросинергије (са њеним повезаним друштвима) за 

16% (шеснаест индексних поена) по критеријуму остварених прихода на 

малопродајним местима на дефинисаном релевантном тржишту производа и 

услуга, а све под условима предвиђеним овим Предлогом мера. 

 

2.2 Разумним напором у смислу тачке 2.1 сматраће се активно поступање у 

циљу продаје Дела бизниса, што укључује активно учешће у проналажењу 

потенцијалног купца. 

 

2.3 Део бизниса који ће бити предмет продаје (отуђења) Центросинергија ће 

продати појединачном купцу („Одговарајући купац“) који кумулативно 

испуњава следеће услове: 

  

(а) Није повезано лице, у смислу Закона о заштити конкуренције, са учесником 

на тржишту Центросинергија; 

 

(б) Поседује одговарајућа финансијска средства, техничке и људске ресурсе на 

основу којих се основано очекује да ће моћи да одржава и развија Део бизниса 

као конкурентног учесника на тржишту Центросинергији, поддистрибутерима 

на релевантном тржишту и другим конкурентима; 

 

(ц) Прибавио је одобрење за спровођење концентрације од Комисије и других 

надлежних органа, уколико је такво одобрење потребно. 

 

2.4 Центросинергија се обавезује да од Почетног дана предузме све мере које јој 

стоје на располагању, у циљу одржавања рада Дела бизниса, односно да се 

уздржава од радњи које могу у битној мери неповољно утицати на рад Дела 

бизниса, а све то до продаје Дела бизниса, односно до доношења одговарајуће 

одлуке Комисије којом се утврђује да је Центросинергија предузела све разумне 

мере ради отуђења Дела бизниса. 

 

2.5 Центросинергија се обавезује да Комисији у року од 3 (три) месеца од 

Почетног дана достави писано обавештење („Обавештење“) о томе који ГПРС 

терминали (између 3500 и 4000 терминала) од укупног броја активних ГПРС 

терминала којима располаже, су опредељени као Део бизниса који ће бити 

предмет продаје. Дан достављања Обавештења Комисији биће у даљем тексту 

означен под називом: „Дан обавештења“. 

  

2.6 Обавезни елементи Обавештења биће: (1) технички подаци о ГПРС 

терминалима који су опредељени као Део бизниса који ће бити предмет продаје, 

(2) подаци о географској распоређености Дела бизниса, (3) мере које 

Центросинергија намерава да предузме у вези са продајом Дела бизниса, (4) 

подаци о лицу задуженом за спровођење мера ради продаје Дела бизниса 

(„Повереник за продају“), као и (5) подаци о лицу које ће бити задужено да 



надзире поступак продаје и доставља извештаје Комисији („Повереник за 

надзор“). 

  

2.7 Центросинергија ће одредити, уз претходну писану сагласност Комисије, за 

сваког од горе наведених Повереника - правно лице које није повезано лице са 

учесником на тржишту Центросинергија, односно физичко лице које није 

запослени, директор, члан одбора директора, управног или надзорног одбора 

било ког друштва у саставу групе којој припада Центросинергија и које није 

било запослени, директор, члан одбора директора, управног или надзорног 

одбора било ког друштва у саставу групе којој припада Центросинергија у 

периоду од две године пре доношења решења Комисије по предметној Пријави. 

 

2.8 Центросинергија ће продати (отуђити), односно учинити све разумне напоре 

у циљу продаје (отуђења) Дела бизниса Одговарајућем купцу под условима 

наведеним изнад, по цени коју Центросинергија сматра одговарајућом, 

најкасније у року од 6 (шест) месеци од Дана обавештења („Први рок“). 

Уколико у Првом року Центросинергија не обезбеди продају Дела бизниса, 

Повереник за надзор ће у року од 15 (петнаест) дана након истека Првог рока 

Комисији доставити образложено обавештење о неуспешном отуђењу и свим 

разумним мерама које су предузете у циљу отуђења, а Комисија ће утврдити да 

ли су предузете све разумне мере и у том случају може дозволити продужење 

рока за додатних 6 (шест) месеци („Додатни рок“), када Центросинергија неће 

имати право да определи минималну цену Дела бизниса већ ће исти продати 

(отуђити) по цени коју понуди Одговарајући купац. Истовремено, Комисија 

може наложити да Центросинергија именује новог Повереника за продају 

односно предузме додатне мере, све под условом да је Центросинергија 

предузела све разумне мере на отуђењу Дела бизниса, што се утврђује посебном 

одлуком Комисије. 

 

2.9 Уколико ни у Додатном року Центросинергија не успе да прода Део бизниса 

Одговарајућем купцу, Повереник за надзор ће у року од 15 (петнаест) дана од 

истека Додатног рока Комисији доставити образложено обавештење о 

неуспешном отуђењу и свим разумним мерама које су предузете у циљу 

отуђења. Комисија ће, у том случају, на основу анализе свих предузетих 

разумних мера Центросинергије, донети одговарајућу одлуку којом се утврђује 

да ли је Центросинергија предузела разумне мере и уколико јесте, што Комисија 

утврђује својом одлуком, може изменити решење тако да одреди нови рок, 

наложи додатне мере које Центросинергија има спровести у циљу отуђења Дела 

бизниса, или предузме друге кораке у циљу испуњења услова из тачке 2 овог 

Прилога мера. 

 

2.10 Центросинергија ће на Повереника за продају у року од 1 (једног) месеца 

од Дана обавештења пренети контролу над Делом бизниса који ће бити предмет 

отуђења. Уколико је Повереник за продају правно лице, Центросинергија ће 

одмах по именовању Повереника за продају захтевати од тог правног лица да 

одреди физичко лице, односно физичка лица која ће бити одређени као 

заступници Дела бизниса организованог као правно лице. 

 

2.11 Центросинергија се обавезује да у року од 3 (три) месеца од дана 

реализоване продаје Дела бизниса припреми процену актуелног тржишног 



удела Дела бизниса на релевантном тржишту (како је релевантно тржиште 

дефинисано у Обавештењу). Повереник за надзор ће предметну анализу процене 

тржишног удела Дела бизниса на релевантном тржишту доставити Комисији у 

року од 15 (петнаест) дана од дана састављања анализе. 

 

2.12 Центросинергија ће сносити трошкове Повереника за продају и Повереника 

за надзор. 

 

III ПРИХВАТА СЕ предлог мера понашања садржан у тачки 3. 

изјашњења подносиоца пријаве од 10. децембра 2012. године, дат са циљем да 

спровођење концентрације из става I овог Решења испуњава услове за 

одобрење, и ОДРЕЂУЈУ СЕ: 

 

3. Мере понашања 

 

3.1 Центросинергија ће у тачки 3.5 определити општу и јединствену рабатну 

политику засновану на каскадним рабатима, односно услове пословања у 

смислу висине рабата које Центросинергија даје својим поддистрибутерима и 

продајним местима, с којима је у непосредном уговорном односу, а све у складу 

са Законом о заштити конкуренције. 

 

3.2 Центросинергија се додатно обавезује да својим повезаним друштвима 

Штампа Систем и Футура Плус неће омогућити да закључују уговоре о 

поддистрибуцији препаид допуна оператора мобилне телефоније Телеком 

Србија а.д. Београд, осим за сопствена продајна места. 

 

3.3 Мера понашања из ове тачке 3. Предлога мера, почеће да се примењују од 

Почетног дана, осим Мере понашања из тачке 3.5 која ће почети да се 

примењује најкасније у року од 60 дана од Почетног дана. Мере понашања 

престаће да се примењује по истеку периода важења појединачног изузећа од 

забране споразума – Уговора о генералној дистрибуцији одређених услуга и 

производа Телеком Србија а.д., у складу са решењем Комисије 4/0-03-147/2012-

18 од 18. јула 2012. године, односно до 20. децембра 2015. године. 

 

3.4 Центросинергија се обавезује да Комисији доставља писане тромесечне 

извештаје о испуњењу својих обавеза из ове тачке 3. Предлога мера у року од 15 

(петнаест) дана од краја сваког календарског тромесечја (јануар-март; април-јун, 

јул-септембар, октобар-децембар). Тромесечни извештаји ће садржати 

информације о рабатној политици Центросинергије и висини рабата које 

Центросинергија даје својим поддистрибутерима и продајним местима са 

којима је у непосредном уговорном односу, а у зависности од тога којој од 

дефинисаних категорија поддистрибутера или продајних места припадају. 

Такође, тромесечни извештаји ће садржати списак тренутних поддистрибутера, 

Key account и Local key account продаваца, као и укупан број Traditional trade 

продаваца са којима је Центросинергија у непосредном уговорном односу, уз 

исказивање апсолутних и релативних промена унутар сваке од наведених група, 

у односу на претходни период извештавања. У прилогу тромесечних извештаја 

биће доставаљане фотокопије уговора закључених између Центросинергије и 

поддистрибутера, Центросинергије и Key account/Local key account продаваца, 

као и фотокопије уговора закључених између Центросинергије и Traditional 



trade продаваца са којима је Центросинергија у непосредном уговорном односу, 

а које Комисија по сопственом избору одреди у сваком конкретном случају. 

 

3.5. Центросинергија се обавезује да ће примењивати објективну и 

уравнотежену рабатну политику према свим учесницима на низводном 

тржишту, у складу са обавештењима датим Комисији у поступку изузећа од 

забране споразума – Уговора о генералној дистрибуцији одређених услуга и 

производа Телеком Србија а.д. Београд, која су садржана и у образложењу 

Решења Комисије 4/0-03-147/2012-18 од 18. јула 2012. године. У том смислу, 

Центросинергија упознаје Комисију са рабатном скалом (“Рабатна скала”) коју 

се обавезује да примењује у периоду примене предложене Мере понашања, 

односно најкасније до 20. децембра 2015. године, према осталим учесницима на 

тржишту, а у својству генералног дистрибутера одређених услуга и производа 

Телеком Србија а.д. Београд. Висине рабата који су наведени у Рабатној скали у 

даљем тексту, Центросинергија ће примењивати како је наведено, с тим да 

продавци (то јест продајна места с којима је Центросинергија у непосредном 

уговорном односу) из сваке категорије продаваца неће имати веће рабате од 

оних који су предвиђени за ту категорију у Рабатној скали. Такође, 

поддистрибутери из сваке категорије којој припадају, неће имати мање рабате 

од оних који су у Рабатној скали предвиђени за ту категорију поддистрибутера. 

 

Рабатна скала: 
 

• 5% рабата - Поддистрибутери са тржишним учешћем у укупном промету 

већем од 5% (који   нису исказали намеру да постану генерални дистрибутери 

Телеком Србија а.д. Београд); 

• 4,5% рабата – Поддистрибутери са тржишним учешћем у укупном промету 

између 4% и 5%; 

• 3,75% рабата – Поддистрибутери са тржишним учешћем у укупном 

промету мањим од 4%; 

• 3,5% рабата – Кеy account продавци: 

• 3,0% рабата – Local key account продавци; 

• 2,5% рабата – Тraditional trade продавци; 

 

У случају значајних поремећаја на тржишту, који подразумевају али се не 

ограничавају само на промену рабата одобрених од стране принципала – 

Телекома Србија а.д. Београд, Центросинергија уз претходно одобрење 

Комисије може променити висину рабата дефинисаних у Рабатној скали, с тим 

да исти увек морају бити објективни и економски оправдани. 

 

 IV УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације 

благовремено и у целости извршио уплату накнаде предвиђене у члану 2. тачка 

7. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције у укупном износу од 5.824.590,00 (петмилионаосамстотина 

двадесетчетирихиљадепетстотинадеведесет и 00/100) динара, што представља 

динарску противвредност прописане висине накнаде за издавање решења о 

одобравању концентрације у испитном поступку и условном одобрењу 

концентрације, и то на тај начин, што је дана 24. августа 2012. године на 

динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за 

трезор Министарства финансија и привреде број 840-0000000880668-16, 



извршена уплата износа од 2.936.447,50 (двамилионадеветстотинатридесетшест 

хиљадачетиристотинечетрдесетседам и 50/100) динара, а дана 25. септембра 

2012. године уплата износа од 2.888.142,50 (двамилионаосамстотинаосамдесет 

осамхиљадасточетрдесетдва и 50/100) динара на исти динарски рачун Комисије 

за заштиту конкуренције. 

 


