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Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. 

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 47/11), 

одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-847/2013-1, коју су по 

приложеном пуномоћју поднели адвокати Александар Б. Петровић из оад 

„Петровић & Глогоњац“ из Београда, ул. Сарајевска бр. 2а, и Бојана М. Алексић, 

са седиштем канцеларије у Београду, ул. Сарајевска бр. 4, у име клијента 

привредног друштва „Telenor“ д.о.о., са седиштем на адреси ул. Омладинских 

бригада бр. 90, Београд, матични број 20147229, дана 17. јануара 2014. године, 

доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем појединачне контроле друштва „Telenor“ д.о.о., 

са седиштем на адреси ул. Омладинских бригада бр. 90, Београд, Република 

Србија матични број 20147229, над друштвом „Telenor Direct“ д.о.о., матични 

број 20426306, са седиштем на истој адреси, до чега долази откупом преосталог 

удела од 51% овог друштва од његовог досадашњег члана и деоничара друштва  

„Direct Group“ д.о.о. 

 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року од стране подносиоца пријаве 

извршена уплата износа од 2.864.807,50 (двамилионаосамстотина 

шездесетчетирихиљадеосамстотинаседам и 50/100) динара на рачун Комисије за 
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заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства финансија  

Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-847/2013-1, што представља 

одговарајућу динарску противвредност прописане висине износа за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Адвокати Александар Б. Петровић из оад „Петровић & Глогоњац“ из 

Београда, ул. Сарајевска бр. 2а, и Бојана М. Алексић, са седиштем канцеларије у 

Београду, ул. Сарајевска бр. 4, по приложеном пуномоћју клијента „Telenor“ 

д.о.о., Београд (у даљем тексту: подносилац пријаве или Telenor), поднели су 

Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 24. 

децембра 2013. године, пријаву концентрације, заведену  под бројем 6/0-02-

847/2013-1. Допуна пријаве, достављена је Комисији 27. децембра, чиме је иста 

употпуњена и у свему усаглашена са прописом којим је уређен садржај и начин 

њеног подношења. па су тако испуњени услови за поступање и одлучивање 

Комисије у овој управној ствари. Саставни део допуне пријаве чини и доказ о 

уплати извршене 25. децембра 2013. године, којим се потврђује да је у целости 

уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је констатовано у 

ставу II диспозитива. 

 

 Друштво Telenor регистровано је у Агенцији за привредне регистре 

Републике Србије 2006. године, под матичним бројем 20147229 и шифром 

делатности 6120 - бежичне телекомуникације. Основну делатност овог друштва 

са седиштем на адреси ул. Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд, чини 

пружање prepaid и postpaid услуга мобилне телефоније, пружање услуга 

комуницирања  путем слања SMS и MMS порука, услуга мобилних садржаја, 

internet услуга итд. Од 2010. године асортиман услуга које ово друштво пружа 

својим корисницима, проширен је и на пружање услуга фиксне телефоније 

добијањем дозволе за обављање и ове пословне активности. Једини оснивач и 

власник овог друштва је Telenor A/S, зависно друштво унутар Telenor  групације 

активно на територији Данске. Матично друштво читаве групације јесте Telenor 

ASA, чији је већински власник и контролор норвешка Влада. Акције ове групе 

листиране су на берзи у Ослу. Са становишта организационе структуре, обима 

пословних активности и асортимана услуга које пружа крајњим корисницима, 

Telenor група  представља једног од водећих оператера у области пружања 

телекомуникационих услуга у светским размерама. Основну делатност ове 

групације чини читав спектар пружања услуга у области фиксне и мобилне 

телефоније, фиксног и мобилног преноса података, услуга из области 

радиодифузног преноса путем каблова и сателита, као и оних из домена 

сателитског емитовања сигнала кроз дистрибуцију телевизијског садржаја путем 
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Telenor Broadcast система. Своју пословну активност ова група је најпре развила 

у нордијским државама (Норвешка, Данска, Шведска), а затим и на азијском 

континенту (Бангладеш, Тајланд, Малезија, Пакистан, Индија итд), док је од 

земаља у региону, ова групација пословно активна у Мађарској, Србији, Црној 

Гори а од прошле године и у Бугарској. На глобалном, светском тржишту у 

пословној години која претходи години пријаве концентрације (2012. година), 

Telenor група је остварила укупне приходе који вишеструко надмашују 

прописане финансијске прагове, који сходно Закону, представљају услов за 

постојање обавезе пријаве концентрације. 

 

 

На територији Републике Србије Telenor група је до сада, осим преко 

подносиоца пријаве била присутна и преко друштва „Telenor Direct“ д.о.о., (у 

даљем тексту: Telenor Direct или циљно друштво), које у предметној 

концентрацији истовремено представља и циљно друштво, односно друштво над 

којим ће се, након ове трансакције, променити облик контроле и то из заједничке 

у индивидуалну контролу. Ово друштво основано је у форми двочланог друштва, 

а његови  оснивачи  и чланови су „Direct Group“ д.о.о. из Београда, као већински 

члан са 51% удела, и подносилац пријаве са уделом од 49%. Седиште друштва, 

регистрованог у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20426306, 

и претежном шифром делатности 4690 - неспецијализована трговина на велико, 

налази се на истој адреси (ул. Омладинских бригада бр. 90, Нови Београд), на 

којој се налази  и регистровано седиште подносиоца пријаве. Своју пословну 

активност, која се огледа у ефикасној дистрибуцији свих врста производа и 

услуга Telenor-а (prepaid пакети, картице, електронски ваучери итд.), до њихових 

купаца и развијене мреже малопродајних места лоцираних по читавој територији 

Републике Србије, ово друштво обавља од свог оснивања 2008. године. Укупан 

приход који је ово  друштво остварило на тржишту Републике Србије у 2012. 

години, далеко премашује Законом прописане финансијске прагове који 

представљају услов за постојање  обавезе пријаве концентрације. 

 

Реализацијом предметне пословне трансакције, доћи ће до промене 

облика контроле, која у смислу члана 17. Закона представља концентрацију. Ово 

из разлога што ће подносилац пријаве, откупом преосталог удела од 51% овог 

друштва од његовог досадашњег већинског члана и деоничара, друштва  „Direct 

Group“ д.о.о., стећи појединачну, односно недељиву контролу над циљним 

друштвом. На тај начин ће досадашња заједничка контрола пословања циљног 

друштва коју су вршили његови оснивачи, бити трансформисана у појединачну 

контролу од стране подносиоца пријаве. 

 

Правни основ предметне концентрације представља Уговор о продаји 

удела у циљном друштву, који су уговорне стране закључиле дана 09. децембра 

2013. године. Овим Уговором прецизно су дефинисана сва међусобна права и 

обавезе његових потписница, као и сам предмет трансакције, време реализације 

уговорних обавеза, вредност трансакције итд. Копију овог Уговора овереног 
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пред Првим основним судом у Београду ОВ I бр.6710/13, подносилац је као 

прилог предметне пријаве доставио Комисији, и исти се налази у списима 

предмета. 

 

У достављеној пријави, подносилац предлаже да се релевантно тржиште 

производа/услуга, за потребе ове концентрације, дефинише као тржиште 

дистрибуције prepaid производа и услуга подносиоца пријаве, и то првенствено 

тзв. SIM пакета (Subscriber Identification Module), електронских допуна и ваучера 

за допуну у области мобилне телефоније и пружања internet услуга.  

 

Комисија је прихватила овакав предлог дефинисања релевантног тржишта 

производа/услуга дат од стране подносиоца пријаве. На овај начин дефинисано 

релевантно тржиште, према мишљењу Комисије, у потпуности рефлектује 

основну пословну активност циљног друштва (дистрибуцију), и истовремено 

оправдано  истиче разлику између тржишта пружања prepaid и тржишта пружања 

postpaid услуга у области мобилне телефоније и internet-a, што је у складу са 

досадашњом праксом у раду Комисије када је у питању сектор мобилних 

телекомуникација. 

 

Када је реч о дефинисању релевантног тржишта производа/услуга у 

географском смислу, подносилац пријаве је предложио да се оно дефинише на 

националном нивоу, односно као тржиште Републике Србије, што је Комисија 

прихватила у складу са својом надлежношћу. 

 

На основу свега претходно изнетог, може се извући закључак да 

предметна концентрација, на овако географски дефинисаном релевантном 

тржишту производа/услуга, неће произвести никакве ефекте. До оваквог 

закључка Комисија је дошла имајући у виду чињеницу да је и до сада, друштво 

Telenor Direct, било једини, односно ексклузивни дистрибутер prepaid производа 

и услуга друштва Telenor. Оно ће и убудуће наставити да обавља своју 

дистрибутивну активност са циљем да prepaid производе и услуге овог друштва,  

на што ефикаснији и економичнији начин стави на располагање даљим купцима 

и њиховим крајњим корисницима. То такође значи  да реализација предметне 

концентрације неће, како у ближој, тако и у даљој будућности, довести до 

„затварања тржишта дистрибуције“, па ни до угрожавања постојећих или 

потенцијалних конкурената на овом тржишту, из  разлога што такви не постоје 

нити су икада постојали. Ово је потпуно разумљиво и прихватљиво ако се узме у 

обзир и чињеница да су подносилац пријаве и друштво Telenor Direct, од дана 

његовог оснивања, повезани учесници на тржишту, односно да припадају истој 

пословној групи. Једина промена коју ће реализација ове концентрације условити 

је та, да ће подносилац пријаве бити једини и искључиви контролор пословања 

свог зависног друштва  Telenor Direct.  

 

Све претходно изнето упућује на закључак, да реализација предметне 

концентрације  неће изазвати негативне последице у погледу било какве промене 
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степена концентрисаности на претходно дефинисаном релевантном тржишту 

производа/услуга. У складу са тим оцењено је да спровођење пријављене 

концентрације не доводи до значајног спречавања, ограничавања или 

нарушавања конкуренције на нашем националном тржишту или његовом делу, а 

нарочито до стварања или јачања доминантног положаја, чиме су се стекли сви 

услови да Комисија донесе одлуку о одобравању предметне концентрације, па је 

стога одлучено као у диспозитиву. 

 

 

Поука о правном леку: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. 

 

Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30 

дана од дана достављања решења. 

 

 

 

                                                                          ПРЕДСЕДНИК   КОМИСИЈЕ 

 Весна Јанковић 

 

     

Доставити: 

- Адвокату Бојани М. Алексић, 

  ул. Сарајевска бр. 4, 11000 Београд 

- Сектору за материјално-финансијске послове 

- Архиви 


