Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 5/0-02-50/2014-33
Датум: 04.09.2014. године
Београд
ОБАВЕШТЕЊЕ
о подношењу предлога обавеза које је друштво „Телеком Србија“ спремно добровољно да
преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са позивом свим заинтересованим
странама да доставе писане примедбе, ставове и мишљења који се односе на предложене
обавезе
Привредно друштво ORION TELEKOM TIM d.o.o, са регистрованим седиштем на адреси Ул.
Нехруова бр. 93А из Београда и Удружење интернет сервис провајдера Србије, Ул. Тодора Тозе
Јовановића бр. 10 из Новог Сада доставили су дана 11. јула 2011. године, Комисији за заштиту
конкуренције (у даљем тексту означена као: Комисија), Иницијативе за испитивање повреде
конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09),
због злоупотребе доминантног положаја на тржишту велепродаје ADSL прикључака, односно због
злоупотребе доминантног положаја оператора са значајном тржишном снагом на тржишту
широкопојасног приступа, против Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, акционарско
друштво, са регистрованим седиштем на адреси Ул. Таковска бр. 2, Београд (у даљем тексту
означенo као: Друштво „Телеком Србија“ или странка у поступку).
На основу информација и података достављених у Иницијативама и њиховим допунама, Комисија
је основано претпоставила могућност повреде конкуренције у смислу члана 9. Закона о заштити
конкуренције, која за циљ или последицу има или може имати значајно ограничавање, нарушавање
или спречавање конкуренције. Услед испуњености услова из члана 35. став 1. наведеног закона,
Председник Комисије је, у складу са ставом 2. истог члана, донеo Закључак број 5/0-02-761/2011-1
од 06.10.2011. године о покретању поступка ради испитивања повреде конкуренције по службеној
дужности против друштва „Телеком Србија“, ради утврђивања постојања радње злоупотребе
доминантног положаја, у смислу члана 16. Закона.
Одредбом члана 58. став 1. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и
95/13 – у даљем тексту: Закон), утврђено је да Комисија може донети закључак о прекиду поступка
испитивања повреде конкуренције, којим се одређује мера из члана 59. овог закона, ако странка, на
основу садржине закључка о покретању поступка, односно чињеница утврђених у поступку,
поднесе предлог обавеза које је спремна добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда
конкуренције, са условима и роковима за извршење мере.
Друштво „Телеком Србија“, дана 07. августа 2014. године, доставило је документ означен као
Предлог обавеза које је друштво спремно добровољно да преузме ради отклањања могућих
повреда конкуренције. У Прeдлoгу oбaвeзa је наведено да исти не подразумева, не представља и не
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може се тумачити као признање друштва „Teлeкoм Србиjа“ да је на било који начин пoврeдило
кoнкурeнциjу.
Обавезе су предложене у складу са чињеницом да су за потребе предметног поступка пред
Комисијом разматрана два релевантна тржишта: услуга велепродаје ADSL широкопојасног
приступа интернету коришћењем бакарних парица на територији Републике Србије и услуга
велепродаје директног приступа интернету за међународно повезивање на територији Републике
Србије, као и поседовања доминантног положаја на њима у периоду релевантном за предметни
поступак (2010. и 2011. година), те да је у поступку пред Комисијом утврђивано постојање
следећих радњи повреде конкуренције:
1. „Стискање марже“ (margin squeeze, „маказе цена“)
2. Примена неједнаких услова пословања на исте послове са различитим учесницима на
тржишту (ценовна дискриминација)
3. Везивање пружања услуге велепродаје АDSL широкопојасног приступа интернету, доделом
попуста оним интернет провајдерима који се од друштва „Телеком Србија“ снабдевају и
услугом директног приступа интернету у велепродаји и
4. Уговарање услова под којима се пружа услуга директног приступа интернету за
међународно повезивање аутоматским продужавањем важења уговора за међународно
повезивање за наредне 3 године уз попуст од 40% за свако повећање протока и другим
условима уговора.
Друштво „Телеком Србија“ је као обавезе које је спремно добровољно да преузме ради отклањања
могућих повреда конкуренције, предложило следеће:
1.

„Стискање марже“ (margin squeeze, „маказе цена“)

а) Друштво „Телеком Србија“ се обавезује да, приликом утврђивања предлога нових и/или промена
постојећих цена услуга малопродаје ADSL широкопојасног приступа интернету путем бакарне
парице које је вертикално интегрисано са тржиштем услуга велепродаје ADSL широкопојасног
приступа интернету путем бакарне парице, за утврђивање постојања „маказа цена“ користи тест
„једнако ефикасног оператора“.
б) Друштво „Телеком Србија“ се обавезује да не уводи нове и/или мења постојеће цене услуга
малопродаје ADSL широкопојасног приступа интернету путем бакарне парице које би биле ниже
од трошка, укључујући и разумну стопу профита, израчунатог у складу са тестом „једнако
ефикасног оператора“.
2. Примена неједнаких услова пословања на исте послове са различитим учесницима на
тржишту (ценовна дискриминација)
Друштво „Телеком Србија“ се обавезује да однос између јединичних цена директног приступа
интернету и закупљеног протока, који примењује према својим корисницима у велепродаји,
примени и на обрачун цена директног приступа интернету својој малопродаји, при чему се понуда
за кориснике формира на основу стања и услова на тржишту.
3. Везивање пружања услуге велепродаје АDSL широкопојасног приступа интернету,
доделом попуста оним интернет провајдерима који се од друштва „Телеком Србија“
снабдевају и услугом директног приступа интернету у велепродаји
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Друштво „Телеком Србија“ се обавезује да не уводи попусте за услугу велепродаје АDSL
широкопојасног приступа интернету путем бакарне парице, који би били условљени истовременом
набавком услуге директног приступа интернету у велепродаји.
4. Уговарање услова под којима се пружа услуга директног приступа интернету за
међународно повезивање аутоматским продужавањем важења уговора за међународно
повезивање за наредне 3 године уз попуст од 40% за свако повећање протока
а) Друштво „Телеком Србија“ се обавезује да задржи у понуди могућности:
 закључивања и обнављања уговора чији је предмет велепродајна услуга директног приступа
интернету за међународно повезивање на одређено време по избору купца (једна, две или
три године) и
 обнављања уговора чији је предмет велепродајна услуга директног приступа интернету за
међународно повезивање пре његовог истека и на период краћи од три године (не краће од
преосталог периода до истека уговора који се обнавља).
б) Друштво „Телеком Србија“ се обавезује да, за случај да у важећем уговору чији је предмет
велепродајна услуга директног приступа интернету за међународно повезивање и даље постоји
одредба о аутоматском продужавању важења за наредне три године за свако повећање протока,
понуди закључивање анекса у складу са могућностима наведеним под тачком а), односно у
претходном ставу.
ПОЧЕТАК ВАЖЕЊА ОБАВЕЗА и РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА
Друштво „Teлeкoм Србиja“ је спрeмно дoбрoвoљнo да прeузмe обавезе наведене под тач. 1. до 4.
овог обавештења почев од протека рока од осам радних дана по пријему писаног отправка
Зaкључка Комисије o прeкиду пoступкa.
Друштво „Teлeкoм Србиja“ је спрeмно дoбрoвoљнo да се придржава обавеза, и то:
 обавеза које се односе на „Стискање марже“ (margin squeeze) из тачке 1. овог обавештења, у
року у коме пружа услугу велепродаје АDSL широкопојасног приступа интернету путем
бакарне парице, а најдуже две године од дана почетка важења обавеза;
 обавеза које се односе на Ценовну дискриминацију из тачке 2. овог обавештења, у року од
једне године од дана почетка важења обавеза;
 обавеза које се односе на Везивање велепродајних услуга ADSL-a и директног приступа
интернету из тачке 3. овог обавештења, у року од једне године од дана почетка важења
обавеза и
 обавеза које се односе на Аутоматско обнављање уговора о директном приступу интернету
у случају повећања протока из тачке 4. овог обавештења, у року од две године од дана
почетка важења обавеза.
ИЗВЕШТАВАЊЕ О ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА И
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗА
Друштво „Телеком Србија“ ће извештавати Комисију о извршењу обавеза први пут најкасније у
року од 6 месеци од дана почетка важења обавеза, а након тога на сваких 6 месеци током рoка
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важења обавеза и још једанпут у року од три месеца од дана истека наведеног рoка, за период
важења обавеза од претходног извештаја до истека рoка важења обавеза.
Извештаји које ће друштво „Телеком Србија“ подносити Комисији садржаће:
 табеларни сумарни приказ појединачних тестова једнако ефикасног оператора (Equally
Efficient Operator – EEO), који су спроведени за сваку нову и/или промењену постојећу цену
услуга малопродаје ADSL широкопојасног приступа интернету путем бакарне парице, у
периоду на који се извештај односи и
 изјаву законског заступника којом се потврђује да у периоду на који се извештај односи :
 нису уведени пoпусти зa услугу велепродаје АDSL широкопојасног приступа
интернету путем бакарне парице, који би били условљени истовременом набавком
услуге директног приступа интернету у велепродаји и
 да су у понуди задржане могућности наведене у оквиру тачке 4. која се односи на
Аутоматско обнављање уговора о директном приступу интернету у случају повећања
протока.
Друштво „Телеком Србија“ ће, поред периодичних извештаја, уредно обавештавати Комисију о
стању на тржишту, односно параметрима и факторима који утичу на формирање цене директног
приступа интернету, као и о протоку и цени коју примењује на сопствену малопродају.
Друштво „Телеком Србија“ ће, поред периодичних извештаја, уредно обавештавати Комисију о
променама елемената стандардне понуде коју је објавио за услуге велепродаје ADSL
широкопојасног приступа интернету путем бакарне парице од значаја за испуњење обавеза, као и о
свакој евентуалној промени Правилника о примени трошковног принципа, одвојених рачуна и
извештавању од стране оператора са значајном тржишном снагом у области електронских
комуникација („Службени гласник РС“, бр. 52/11).
У складу са чланом 58. став 3. Закона, ово обавештење се објављује на интернет страници
Комисије.
Позивају се све заинтересоване стране да писане примедбе, ставове и мишљења који се односе на
предложене обавезе које је друштво „Телеком Србија“ спремно добровољно да преузме ради
отклањања могућих повреда конкуренције, доставе у року од 20 дана од дана објаве обавештења,
на адресу: Комисија за заштиту конкуренције, ул. Кнегиње Зорке бр. 7, 11000 Београд. На
документу је потребно нагласити да садржи писане примедбе, ставове и мишљења који се односе
на предложене обавезе, уз позив на број овог обавештења.

САВЕТ КОМИСИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
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