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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренцијe („Службени 

гласник РС“ број 51/09 и 95/13), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини 

накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени 

гласник РС“ бр. 49/2011) и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/2010), члан Савета Комисије за 

заштиту конкуренције, по овлашћењу председника Комисије за заштиту 

конкуренције бр. 1/0-06-314/2014-1 од 15. маја 2014. године, одлучујући по пријави 

концентрације заведеној под бројем 6/0-02-330/2014-1, коју је по приложеном 

пуномоћју поднела Срђана Петронијевић, адвокат из Београда, ул. Француска бр. 

27, Београд, у име клијената – друштва "Телекомуникације Републике Српске" a.д., 

са регистрованим седиштем на адреси Краља Петра I Карађорђевића бр. 93, Бања 

Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина, дана 04. јуна 2014. године, доноси 

следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од стране акционарског 

друштва "Телекомуникације Републике Српске" а.д., са регистрованим седиштем 

на адреси Краља Петра I Карађорђевића бр. 93, Бања Лука, Република Српска, 

Босна и Херцеговина, регистарски број друштва 1-9317-00, над привредним 

друштвом "Logosoft" d.o.o., са регистрованим седиштем на адреси ул. Игманска бр. 

9, Ново Сарајево, Босна и Херцеговина, матични број 65-01-0594-11, до чега долази 

на основу преузимања контролног удела у друштву "Logosoft" d.o.o., од његовог 

претходног власника.  

 

          II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације у прописаном 

року извршио уплату у износу од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на 

девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке 

Србије, с позивом на број 6/0-02-330/2014-1, што представља одговарајућу висину 

накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из 

члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције. 

 

      
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број:6/0-02-330/2014-6 

       Датум: 04. јун 2014. године 

Б е о г р а д 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

На основу пуномоћја издатог од стране друштва "Телекомуникације 

Републике Српске" а.д. из Бања Луке од 9. априла 2014. године, адвокат Срђана 

Петронијевић из Београда поднела је у име свог клијента пријаву концентрације 

дана 21. маја 2014. године, а иста је у Комисији за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) заведена под бројем 6/0-02-330/2014-1. Комисија констатује да је 

предметна пријава припремљена квалитетно и да садржи све прописане 

информације, податке, као и целокупну документацију, који су ближе прописани 

Уредбом о садржају и начину пријаве концентрације („Сл. гласник РС“ бр. 

89/2009). Накнадно, подносилац је доставио образложени захтев којим је затражена 

заштита одређених података који су садржани у достављеној пријави. Комисија је 

по овом захтеву одлучила доношењем Закључка о заштити података. Подносилац 

пријаве предложио је Комисији да о достављеној пријави одлучи у скраћеном 

поступку, а за такав предлог дао је и прихватљиво образложење и аргументе. 

 

"Телекомуникације Републике Српске" а.д. (у даљем тексту: MTEL, или 

подносилац пријаве) је друштво које је основано и регистровано у Републици 

Српској, а чије је регистровано седиште у Бања Луци. Представља једног од три 

национална оператера на тржишту телекомуникација у Босни и Херцеговини (у 

даљем тексту: БиХ), а својим корисницима под препознатљивим корпоративним 

брендом "m:tel" нуди различите услуге из домена мобилне и фиксне телефоније, 

дигиталне телевизије, интернета и преноса података. Подносилац пријаве 

располаже на територији БиХ са распрострањеном малопродајном мрежом и има 

близу 2 милиона корисника. Члан је Телеком групе друштава, а на основу 

актуелног прегледа власничке структуре овог друштава, која је достављена 

Комисији, утврђено је да је највећи појединачни акционар подносиоца пријаве – 

компанија Телеком Србија а.д. Београд (са уделом у акцијском капиталу друштва 

"m:tel" од 65,01%, док сви остали наведени акционари далеко скромније 

партиципирају у укупном акцијском капиталу подносиоца пријаве). "Телеком 

Србија" а.д. је већински или искључиви акционар и у даље наведеним друштвима, 

која су регистрована и активна у Републици Србији. Прво од њих јесте друштво за 

телекомуникације "HD-WIN" d.o.o., са седиштем у Београду, које је регистровано 

за обављање послова из области кабловских телекомуникација (шифра делатности 

6110), а исто је основано почетком 2009. године. У овом друштву "Телеком Србија" 

а.д. има сувласнички удео од 51%, а мањински удеоничари и чланови друштва су 

једно домаће физичко лице и једно инострано правно лице (са седиштем на Кипру). 

Друштво "HD-WIN" d.o.o бави се кабловским телекомуникацијама преко ТВ канала 

"Arena Sport" и носилац је права на емитовање спортских канала на територији 

Републике Србије, БиХ, Хрватске и Црне Горе. Друго домаће друштво са седиштем 

у Београду у коме "Телеком Србија" а.д. има удео од 100%  јесте компанија "Телус" 

а.д. Ово друштво са седиштем у Београду основано је 2005. године, а његова 

претежна регистрована делатност јесу „услуге редовног чишћења зграда“ (шифра 

делатности 8121). Међутим,  реална делатност овог друштва односи се на пружање 

услуга одржавања и обезбеђивања објеката и имовине. Комисији су достављени 

сви прописани подаци и показатељи који се односе на Телеком групу друштава, 
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чије је матично друштво "Телеком Србија" а.д., а којој припада и непосредни 

подносилац пријаве, укључујући и податке који се тичу нивоа остварених 

годишњих прихода, како у претходној години, тако и у неколико узастопних 

година пре тога. На основу показатеља који су преузети из финансијских извештаја 

из компаније "Телеком Србија" а.д., закључено је да је приход овог друштва – 

консолидовани – [...]
1
. 

 

Друштво над којим ће подносилац пријаве успоставити контролу на основу 

спровођења ове пословне трансакције јесте компанија "Logosoft" d.o.o (у даљем 

тексту: циљно друштво или Logosoft). Седиште друштва је у Сарајеву. Основано 

1995. године, а његова регистрована делатност уписана је као делатност жичане 

телекомуникације. Достављене су све релевантне информације о развојном путу 

овог друштва, које данас пружа услуге фиксне телефоније, приступа интернету и 

дигиталне телевизије. Поред тога циљно друштво је и даље активно у својој 

иницијалној области системске интеграције, едукације и консалтинга из области 

информационих технологија. Као service provider, циљно друштво присутно је у 

БиХ на тржишту градова Сарајево, Тузла и Зеница. Ради се о једночланом друштву, 

чији је оснивач и једини власник са 100% удела у истом, физичко лице Фарук 

Телибећировић, [...]. 

 

Подносилац пријаве Комисији је као акт о концентрацији, односно документ 

који чини правни основ њеног спровођења доставио [...]. Комисија је достављени 

документ, након разматрања његовог садржаја окарактерисала и усвојила као 

прихватљив основ реализовања пријављене пословне трансакције. 

 

За потребе одређивања, односно дефинисања релевантног тржишта 

производа, подносилац пријаве поступио је на исправан начин када је као битну 

околност за ове сврхе третирао стварну активност учесника у предметној 

концентрацији. Конкретно, наведене су врло исцрпне информације о активности и 

деловању како стицаоца контроле, тако и циљног друштва и то како у погледу 

структуре активности коју извршавају, тако и у погледу територијалних, односно 

географских размера у којима се такве активности реално одвијају. 

 

Када је реч о анализи тржишта телекомуникација, тако одређено генеричко 

тржиште, теоретски је могуће додатно сегментирати на већи број ужих 

релевантних тржишта производа. То из разлога различитих и бројних активности 

које учесници на овом тржишту обављају, или могу обављати. На темељу оваквог 

полазног становишта, подносилац пријаве предлаже да се као релевантна тржишта 

производа за потребе оцене ове пословне трансакције, одреде три следећа 

релевантна тржишта малопродаје и то: 

 

 фиксне телефоније 

 пружања услуга приступа интернету 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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 дистрибуције радио и телевизијског програма. 

 

Приликом оцене прихватљивости дефиниција релевантног/релевантних 

тржишта производа како је то предложио подносилац пријаве, Комисија је исту 

сматрала реалном, а полазећи од познатих „стандарда“, које је у предметима из 

области телекомуникација користила Европска Комисија у поступцима 

одлучивањима по истима. Област телекомуникација у свакој појединачној држави 

по правилу је веома прецизно уређена, а често је регулисана и кроз 

специјализована регулаторна тела – законом одређена као надлежна за праћење 

овог сектора (у Републици Србији то је Рател). Овакав начин регулативе, као и то 

што су  примарне активности учесника у овој области обично ограничене у оквиру 

државне територије, најчешће опредељује да се приликом оцене концентрације и 

последице њеног спровођења у овом сектору пословања, као релевантно 

географско тржиште узима, односно одређује национални ниво. 

 

Полазећи од констатације да се у конкретном случају неће догодити 

преклапање пословних активности учесника на територији Републике Србије, ни на 

једном од претходно дефинисаних релевантних тржишта, подносилац пријаве 

сматра и предлаже Комисији да усвоји становиште о изостанку реалне потребе 

достављања одговарајућих података у вези са релевантним тржиштем/тржиштима у 

Републици Србији, будући да такви подаци ни на који начин не би били у функцији 

закључка о ефектима ове концентрације на конкуренцију у Републици Србији. 

Наиме, у конкретном случају изостаће такви негативни ефекти у Србији, односно 

ова пословна трансакција неће довести до ограничавања, нарушавања или 

спречавања конкуренције на релевантном тржишту у оквиру нашег националног 

простора. Ефекти ове концентрације какви год и колики год били у оквиру 

географског простора БиХ неће се пренети на простор Републике Србије, при чему 

Комисија није спроводила  оцену евентуалних ефеката ове концентрације која се 

односи на било коју територију изван Републике Србије.  

 

Осим у Републици Србији, ова концентрација пријављена је надлежним 

органима за заштиту конкуренције у [...]. 

 

Разматрајући све достављене податке и информације, као и релевантне 

документе које је приложио подносилац пријаве, закључено је да спровођењем ове 

екстратериторијалне концентрације не би наступили никакви негативни и 

антиконкурентски последични ефекти због којих ову концентрацију не би требало 

одобрити. То значи да је Комисија предметну концентрацију квалификовала као 

дозвољену  у односу на прописане законске критеријуме који се користе за такве 

потребе, па је закључено да реализовање исте не доводи до било којег облика 

негативног утицаја на конкуренцију, а пре свега стварањем или јачањем 

доминантног положаја, због чега је у конкретном случају решено као уставу I 

диспозитивa. 
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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. 

 

 

П. О.  ПРЕДСЕДНИКА  КОМИСИЈЕ 

 

      Иван Угрин, члан Савета  

 

 

 

 

Доставити: 

 

 Пуномоћнику подносиоца пријаве: 

 Срђани Петронијевић, ул. Француска бр. 27 

 11000 Београд 

 Сектору за материјално-финансијске послове 

 Архиви 

 

 

 

 

 


