Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-446/2014-7
Датум: 09.07. 2014. годинe
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. Закона о
заштити конкуренцијe („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“ бр. 49/2011), одлучујући по пријави
концентрације бр. 6/0-02-446/2014 коју је у име клијента друштaва» mobilkom
Mazedonien Beteiligungsverwaltung» GmbH, основаног у складу са правом Републике
Аустрије, са седиштем на адреси Lassallestrasse 9, 1020 Беч, по приложеном пуномоћју
поднео адвокат Рашко Радовановић из адвокатске канцеларије Петрикић&Партнери из
Београда, ул. Змаја од Ноћаја 13а, дана 09.07.2014. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва
«mobilkom Mazedonien Beteiligungsverwaltung GmbH», основаног у складу са правом
Републике Аустрије, са седиштем на адреси Lassallestrasse 9, 1020 Беч, регистрованог
код Трговинског суда у Бечу под регистарским бројем FN 291833 t, над привредним
друштвом «Blizoo Media and Broadband DOOEL» Skopje, основаним у складу са правом
Републике Македоније, са седиштем на адреси Булевар 3-та Македонска Бригада 48
Аеродром, 1000 Скопље, регистрованог код Трговинског регистра Републике
Македоније под регистарским бројем 6134050, до чега долази на основу уговорне
куповине 100% удела у циљном друштву, које од њиховог претходног власника
преузима друштво mobilkom Mazedonien Beteiligungsverwaltung GmbH.
II УТВРЂУЈЕ СЕ СЕ да је подносилац пријаве благовремено и у целости извршио
уплату износа од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун
Комисијe за заштиту конкуренције отворен код Народне Банке Србије, и позивом на
број 6/0-02-446/2014, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења
о одобравању концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тач. 6) Тарифника о
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције.
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Образложење
Рашко Радовановић адвокат из Београда, по приложеном пуномоћју друштава мobilkom
Mazedonien Beteiligungsverwaltung GmbH, поднео је 24. 06. 2014. године Комисији за
заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) пријаву концентрације (у даљем
тексту: пријава), као и 04.07.2014. године, допуну исте. Прегледом поднете
документације, Комисија је утврдила да је иста потпуно усклађена са Уредбом о
садржају и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“
бр.89/2009), чиме су се стекли услови за одлучивање Комисије у овој управној ствари.
Мobilkom Mazedonien Beteiligungsverwaltung GmbH ( у даљем тексту: Мобилком или
подносилац пријаве) је део Telekom Austria Group („Група подносиоца“), која је под
контролом Telekom Austria AG, акционарског друштва које је основано и послује у
складу са правом Републике Аустрије са седиштем на адреси Lassallestrasse 9, 1020 Беч,
регистровано код Трговинског суда у Бечу под регистарским бројем FN 144477 t
(„Telekom Austria AG“), односно крајњом контролом друштва »America Movil S.A.B. de
C.V.» основаног у Мексику. Група подносиоца је водећи телекомуникациони оператoр
у централној и источној Европи који тренутно послује у осам земаља: Аустрији,
Бугарској, Белорусији, Хрватској, Лихтенштајну, Републици Македонији, Републици
Србији и Словенији. Портфолио Групе подносиоца обухвата производе и услуге у
области телефоније, услуга широкопојасног приступа интернету, мултимедијалних
услуга, преноса података и IT решења.
Група подносиоца је активна у Србији путем VIP Mobile d.o.o. Beograd, Омладинских
бригада 21, друштва које пружа услуге мобилне телефоније. VIP Mobile нуди своје
услуге и физичким и правним лицима. Његов асортиман производа укључује pre-paid и
post-paid услуге мобилне телефоније, 3Г интернет и мобилне апликације. VIP Mobile
такође комбинује ове услуге са продајом различитих апарата као што су мобилни
телефони и 3G интернет уређаји.
Циљно друштво ове пријаве, Blizoo Media and Broadband DOOEL (у даљем тексту:
циљно друштво) је телекомуникациони оператор у Македонији који послује на
територији Скопља, Тетова, Куманова, Велеса, Штипа и Прилепа, и пружа следеће
услуге: дистрибуцију медијских садржаја, широкопојасни приступ интернету (путем
xDSL и кабловске технологије) и услуге фиксне телефоније. У односу на овде наведене
активности цињног друштва, подносилац пријаве је дефинисао као три посебна
релевантна тржишта управо она тржишта на којима се врши пружање и коришћење
ових услуга. За свако од њих припремљен је и приложен посебан аналитички сепарат,
који садржи све нужне информације које се односе на техничка и технолошка обележја
анализираних тржишта, положај учесника концентрације на њима, као и утицај
њиховог повезивања на стање конкуренције на овим тржиштима.
На тржишту дистрибуције медијског садржаја, циљно друштво не обавља никакве
пословне активности у Србији, већ послује само на територији Македоније, односно на
овом релевантном тржишту производа дистрибуирањем медијског садржаја путем
CATV платформе, али само у Македонији. Група подносиоца не послује на овом
тржишту ни у Србији ни у Македонији. Стога, планирана трансакција не може имати
штетан ефекат на стање конкуренције пошто не постоје преклапања између пословних
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активности Групе подносиоца и циљног друштва. Планирана трансакција неће утицати
на стање конкуренције нити постојећу структуру овог релевантног тржишта у Србији.
На другом од дефинисаних и анализираних релевантних тржишта, циљно друштво
омогућава широкопојасни приступ интернету кабловском, или другим наведеним и од
стране подносиоца објашњеним технологијама, али искључиво у Македонији. На
другој страни, Група подносиоца пружа услуге широкопојасног приступа интернету,
али искључиво у пакету својих услуга мобилних телекомуникација крајњим
корисницима, што обухвата услуге за националне међународне позиве, СМС поруке,
услуге преноса података путем мобилне мреже, као и услуге роминга. Као и у случају
првог од овде дефинисаних релевантних тржишта, из претходно наведеног проистиче
да Група подносица није присутна ни на овом релевантном тржишту производа, било у
Србији или Македонији, као ни да циљно друштво у конкретној активности не
учествује у оквиру географског простора Републике Србије. Све ово сугерише
закључак о не постојању било каквог преклапања у релевантним пословним
активностима Групе подносиоца пријаве и циљног друштва.
Коначно, у погледу трећег од релевантних тржишта производа дефинисаних за потребе
ове концентрације, утврђено је да је пословни сегмент фиксне телефоније циљног
друштва (који укључује продају ове врсте услуга како правни лицима, тако и
становништву), заснован на његовој кабловској инфраструктури. Циљно друштво
пружа услуге фиксне телефоније искључиво у Македонији. С друге стране услуге које
пружа Група подносиоца пријаве у Србији ( услуге мобилне телефоније), потпуно је
одвојена од активности и услуга, односно тржишта производа на коме је активно
циљно друшво. Из тих разлога, као и у случају претходно дате оцене осталих
релевантних тржишта анализираних у предметном поступку, изостаје кумулативни и
преклапајући ефекат учесника концентрације и у случају овог - последњег од
дефинисаних и анализираних тржишта производа.
Oписaнa прeдлoжeнa трaнсaкциja сe квaлификуje кao концентрација чијим
спровођењем долази до појединачне непосредне контроле над циљним друштвом у
смислу члана 5. став 2. тачка 2. Закона о заштити конкуренције ( у даљем тексту:
Закон), што представља концентрацију у складу са чланом 17. став 1. тачка 2. Зaкoна.
Комисији је од стране подносиоца пријаве, као правни основ предметне концентрације,
односно акт њеног спровођења, достављен Уговор о купопродаји удела закључен
дана 23. јуна 2014. године између учесника предметне пословне трансакције. На основу
Уговора, подносилац ће купити 100% удела у циљном друштву, а сходно томе, долази и
до стицања контроле једног над другим учесником на тржишту, што представља један
од алтернативних случајева дефинисаних Закона у којима настаје концентрација.
Из садржаја овог документа, Комисија је утврдила постојање сагласности воља
партнера – учесника у овом правном послу, да реализују предметну трансакцију и исти
је прихваћен као валидан правни основ спровођења пријављене концентрације.
На основу свих утврђених и претходно интерпретираних чињеница Комисија је
закључила да предложена трансакција не утиче на конкуренцију у Републици Србији,
те да неће проузроковати било каква спорна питања која би се могла манифестовати на
домаћем националном тржишту, а из разлога што циљно друштво не послује на
територији Србије због чега не постоје ни хоризонтална ни вертикална преклапања
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између пословних активности Групе подносиоца и циљног друштва, било у Србији
било у Македонији.
Што се тиче географског тржишта, подносилац сматра и предлаже да би релевантно
географско тржиште требало дефинисати на националном нивоу, односно одредити га
као тржиште које обухвата читаву територију Републике Србије. Понуђену дефиницију
како релевантног тржишта производа, тако и релевантног географског тржишта, - ону
која као ово тржиште сматра територију Републике Србије, а коју је предложио
подносилац пријаве, Комисија је прихватила као исправну.
На основу свих расположивих података и утврђених чињеница, Комисија је закључила
да ова трансакција не изазива никакву забринутост, нити потенцијалне проблеме у
односу на њене последичне конкурентске ефекте, јер је у конкретном случају реч о
класичној екстериторијалној концентрацији, због чега се ефекти њеног спровођења не
могу ни у ком облику, нити интезитету пренети на наше национално тржиште.
Закључено је да предложена концентрација неће водити спречавању, ограничавању или
нарушавању конкуренције на тржишту Републике Србије, а пре свега стварањем или
јачањем доминантне тржишне позиције учесника ове концентрације. Подносилац
пријаве сматра да ће предложена трансакција имати позитиван ефекат на конкуренцију,
али не у оквиру тржишта Републике Србије, већ у географском простору оног дела
међународног тржишта у коме се ова трансакција догађа и у коме се њене последице
могу манифестовати. Комисија ове наводе и оцене подносиоца, а које се тичу
потенцијалних ефеката предметне концентрације до којих може доћи изван граница
Републике Србије, није анализирала са становишта њихове прихватљивости и тачности,
јер то не чини оквир законске надлежности тела за заштиту конкуренције Републике
Србије у територијалном смислу, нити се такви евентуални ефекти ове концентрације
могу пренети у оквир нашег националног тржишта, о чему је претходно било речи.
Анализом целокупне документације достављене уз пријаву и свих релевантних
чињеница, закључено је да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији у
смислу члана 19. Закона, због чега је 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
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