
 1 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

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

Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у 

даљем тексту: Закон) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник 

РС“ број 47/2011), одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем  6/0-

02-491/2014-1, коју је у име клијента – друштва „Теленор“ д.о.о. Подгорица са 

регистрованим седиштем на адреси ул. Римски трг бр. 4, Подгорица, Црна Гора, 

МБ 02242974, по приложеном пуномоћју за заступање поднела Бојана М. Алексић, 

адвокат из Београда ул. Сарајевска  бр. 4,  дана 15. августа 2014. године, доноси 

следеће 

 

                                                              РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног 

друштва „Теленор“ д.о.о. Подгорица са регистрованим седиштем на адреси ул. 

Римски трг бр. 4, Подгорица, Црна Гора, МБ 02242974, над привредним друштвом 

„MNNEWS“ д.о.о. са регистрованим седиштем на адреси ул. Ђока Мирашевића бр. 

59, Подгорица, Црна Гора, МБ 02326841, до чега долази на основу уговорног 

преузимања од стране друштва „Теленор“ д.о.о. Подгорица, 100% удела у  друштву 

„MNNEWS“ д.о.о. од претходних власника тих удела. 

 

 II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, у предвиђеном 

року извршио уплату износа од 24.953,00 (двадесетчетирихиљаде деветстотина 

педесеттри и 00/100) ЕУР и накнадну уплату износа од 57,00 (педесетседам и 

00/100) ЕУР на девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код 

Народне банке Србије с позивом на број 6/0-02-491/2014-1, што укупно садржи 

одговарајућу и прописану висину накнаде 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. Вишак 

уплаћеног износа од 10 (десет) ЕУР, Комисија ће вратити на рачун подносиоца 

пријаве. 

                                           

 

 

 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

         Број:  

        Датум: 15. август 2014. године 

                      Београд 
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                                         Образложење 

 

Привредно друштво „Теленор“ д.о.о. Подгорица, са регистрованим 

седиштем у Подгорици, Црна Гора (у даљем тексту: Теленор, или подносилац 

пријаве), поднело је 15. јула 2014. године Комисији за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија), преко пуномоћника, Бојана М. Алексић, адвоката из 

Београда ул. Сарајевска  бр. 4,  пријаву концентрације број 6/0-02-491/2014-1 (у 

даљем тексту: Пријава). Приликом прегледа и обраде достављене пријаве која је 

Комисији поднета са изразито обимном и квалитетно припремљеном пратећом 

документацијом и прилозима, утврђено је да је иста у погледу свог садржаја и 

начина подношења,  у потпуности усаглашена са прописом који уређује ово 

питање. Истовремено са подношењем предметне пријаве, њен подносилац 

поставио је и образложени захтев за одређивање мере заштите података, а након 

разматрања истог, решено је по овом захтеву доношењем закључка о заштити 

података садржаних у поднетој пријави и документацији уз исту. Такође, од стране 

подносиоца пријаве, предложено је да се о овој пријави одлучи у скраћеном 

поступку, уз образложење таквог предлога. Допуном пријаве која је достављена на 

захтев Комисије дана 8. августа 2014. године, отклоњени су само одређени 

технички недостаци иницијалног поднеска, на које је подносилац упозорен 

(недостатак електронске верзије поднете пријаве). Будући да било каквих других 

мањкавости у садржају, или начину подношења достављене пријаве није било, као 

и да је  благовремено и у целости уплаћен прописани износ накнаде за издавање 

акта Комисије којим се одобрава концентрација у скраћеном поступку што је 

констатовано у ставу II диспозитива, закључено је да су испуњени сви услови за  

поступање и одлучивање по овој пријави. 

Привредно друштво Теленор као непосредни подносилац пријаве ове 

концентрације, део је Теленор Групе. На тржишту Црне Горе, осим непосредног 

подносиоца предметне пријаве, послују и друга друштва из Теленор Групи, а то су: 

-Теленор Директ МНЕ д.о.о. са седиштем у Подгорици, које друштво се 

бави дистрибуцијом припејд услуга и припејд СИМ картица Теленора Подгорица; 

-Компанија Теlenor Common Operations (из Мађарске), која има 

регистроване огранке у Подгорици и Београду и бави се пружањем техничке 

подршке компанијама у оквиру Теленор Групе. 

Комисија констатује да је подносилац пријаве доставио списак свих 

компанија – чланица Теленор Групе, које се за потребе ове концентрације  сматрају 

повезаним учесницима на тржишту у смислу члана 5 Закона. Крајње матично 

друштво Теленор Групе, јесте компанија Telenor ASA за коју је подносилац пријаве 

приложио приказ власничке структуре овог друштва, уз навођење појединачних 

власника са значајнијим уделом (међу 20 наведених највећих акционара друштва 

Telenor ASA, далеко највећи удео од око 54% има Држава Норвешка). 

Теленор група са око 32 хиљаде запослених, представља водећег мобилног 

оператера у свету са преко 150 милиона корисника мобилних услуга. Група послује 

у 11 земаља света. Примарно пословање Теленор Групе, концентрисано је на 

тржиште нордијске регије (Норвешка, Шведска, Данска, Финска). Сем тога, 

Теленор Група према информацијама које је дао подносилац пријаве, послује и на 
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тржиштима Србије, Црне Горе, Малезије, Индије, Пакистана, Тајланда, Бангладеша 

и Бугарске. Комисија констатује да је подносилац пријаве поштујући захтеве 

Уредбе о садржају и начину подношења пријаве концентрације („Сл. Гласник  РС“ 

број 89/2009, у даљем тексту: Уредба), између осталог доставио и све прописане 

податке који се односе на остварене годишње приходе како друштава која се 

сматрају непосредним учесницима концентрације, тако и податке о приходима 

најзначајнијих компанија  у оквиру Теленор Групе. Такви подаци достављени су за 

сваку од 3 (три) године које претходе години спровођења пријављене 

концентрације. Такође,  приложени су и сви прописани подаци који се односе на 

највеће купце и добављаче друштава референтних за ову концентрацију, као и 

вредности реализованих појединачних набавки и куповина и исти се налазе у 

документацији предмета. 

 Други учесник предметне концентрације над којим ће подносилац пријаве 

успоставити контролу, јесте црногорско  Друштво за телекомуникације MNNEWS 

д.о.о. са седиштем у Подгорици (у даљем тексту: MNNEWS, или циљно друштво). 

Ова компанија конституисана је као трочлано друштво са ограниченом 

одговорношћу, а три оснивача и власника циљног друштва су физичка лица, сви 

држављани Црне Горе и са пребивалиштем у Подгорици. Два од три члана циљног 

друштва,  имају појединачни удео у друштву MNNEWS од по 37,5% (ради се о 

члановима друштва Данилу Ћетковићу – ЈМБГ 0809977260020, и  Јаши Јовићевићу 

– ЈМБГ 2207975240011), док трећи члан овог друштва (физичко лице  Есад 

Заимовић – ЈМБГ 1703964210025), има нешто мањи власнички удео који износи 

25%.  

Као акт о  концентрацији, односно правни основ њеног спровођења, 

подносилац пријаве Комисији је доставио тзв. Кровни уговор о куповини удела, 

који су 1. јула 2014. године закључили Теленор Подгорица као заинтересовани 

купац – овде подносилац пријаве с једне стране и, три претходно наведена физичка 

лица као сувласници циљног друштва и продавци својих укупних удела у том 

друштву, с друге стране. [...]
1
. Достављени документ Комисија је прихватила као 

исправан акт о концентрацији.     

Подносилац пријаве је за потребе дефинисања релевантног тржишта 

производа за предметну концентрацију, пошао од претходно наведеног оквира 

делатности друштава која у њој учествују, а пре свега циљног друштва у овој 

трансакцији. Комисија је обавештена да се сходно квалификацијама Агенције за 

електронске комуникације и поштанску делатност Црне Горе, као релевантно 

тржиште на коме се спроводи ова концентрација кандидују следећа тржишта и то: 

 

1. тржиште широкопојасног приступа – велепродаја, и 

2. тржиште терминалног и закључног сегмента изнајмљених линија, без 

 обзира на технологију коришћену да се  обезбеди закупљени и додељени 

 капацитет – велепродајни ниво. 

Осим активности на ова два дефинисана релевантна тржишта, циљно 

друштво се у занемарљивом обиму бави и пружањем услуга VoIP говорница и 

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

Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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колокација телекомуникационе опреме у дата центру као и трговачком 

делатношћу. Циљно друштво није власник других компанија у Црној Гори, или 

било где у свету. 

[...] 

Комисија констатује да је у достављеној пријави (у оквиру „секције“ 12 и 

13), подносилац припремио и доставио квалитетну анализу стања на релевантном 

тржишту пре и након спровођења концентрације. Међутим, оваква врста анализа 

није у функцији квалитета одлуке Комисије и ни на који начин не опредељује, нити 

утиче на њену одлуку. Ово из разлога што је у конкретном случају реч о класичној 

екстратериторијалној концентрацији, која се спроводи на територији Републике 

Црне Горе и своје ефекте може исказати само у географском простору те државе, 

без њиховог преношења у земље региона, укључујући и Републику Србију. Разлог 

подношења предметне пријаве надлежном органу Републике Србије, потпуно је 

формалног карактера и проистиче из чињенице да непосредни подносилац пријаве 

припада групи друштава (Теленор Група), чији су поједини чланови регистровани 

и активни на тржишту Републике Србије, а друштва исте групе у смислу члана 5 

Закона, која имају исто крајње контролно друштво, сматрају се једним учесником 

на тржишту. Конкретно, Теленор Група у Републици Србији је власник Теленор 

банке а.д. Београд, са седиштем у Београду, а власник свих акција (100%) овог 

домаћег друштва, односно његов једини акционар је  инострано друштво Telenor 

Denmark Holding AS.  Према томе, Теленорово повезано друштво у Републици 

Србији је банкарска организација, која се бави извршавањем банкарских послова  и  

као учесник на банкарском тржишту не сматра се пословним субјектом који је 

активан на тржишту које је дефинисано као релевантно за потребе предметног 

поступка. Осим овог друштва у Републици Србији је, како је и претходно указано, 

регистрован и огранак једног од друштава из Теленор Групе, а то је друштво 

Теlenor Common Operation (ТНЦО), чије је матично друштво мађарска компанија 

Теlenor Common Operation Private Limited Company, чији је предмет пословања 

раније опредељен, па се у смислу профила своје активности не сматра учесником 

на дефинисаном релевантном тржишту. 

Како је релевантно тржиште у предметној концентрацији велепродајно 

тржиште, [...]. 

Подносилац пријаве у свим деловима свог поднеска поступио је у складу са 

Уредбом, па је на тај начин доставио и  опис и детаљно образложење разлога за 

спровођење ове концентрације, где се као њена последица процењује да ће доћи до 

повећања доступности инфраструктуре крајњим корисницима, што за последицу 

има бољи квалитет услуга, као и увођење нових услуга заснованих на савременим 

технологијама. Овим, као и осталим у пријави опредељеним и прогнозираним 

бенефитима спровођења предметне пословне трансакције, који су значајни 

искључиво са аспекта развоја црногорског тржишта, Комисија је дала само општи 

информативни карактер. Исти став Комисија је имала и у односу на  очекиване и 

образложене повољности које ће као последица спровођења ове концентрације 

настати за потрошаче, али на географском простору изван тржишта Републике 

Србије, због чега таква анализа у конкретном случају нема релевантност за одлуку 

Комисије у овом поступку. 
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На основу коришћења и анализе података и информација које је Комисији 

доставио подносилац пријаве, а који су оцењени значајним за доношење исправне 

одлуке Комисије у овој управној ствари, из разлога који су претходно изнети, 

ближе специфицирани и образложени, закључено је да се у конкретном случају 

ради о дозвољеној концентрацији, 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 
 

 
            

 

 

 


