
САОПШТЕЊЕ  

 

Прекид поступка покренутог против  

Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, АД 

 

 

Поступајући по иницијативама за испитивање повреде конкуренције из члана 16. 

Закона о заштити конкуренције, достављених Комисији за заштиту конкуренције 

против Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, акционарско друштво, 

Београд, вођен је поступак против наведеног друштва, а ради утврђивања постојања 

радње злоупотребе доминантног положаја.  

 

У овом поступку Комисија је испитивала постојање повреде конкуренције у виду: 

1. „Стискања марже“ (margin squeeze, „маказе цена“) 

2. примене неједнаких услова пословања на исте послове са различитим 

учесницима на тржишту (ценовна дискриминација), 

3. везивања 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. уговарања 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. 

 

Користећи законску могућност из члана 58. став 1. Закона, друштво „Телеком Србија“ 

је, у августу 2014. године, затражило прекид поступка подношењем Предлога обавеза 

које је спремно добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда 

конкуренције. У складу са ставом 3. поменутог члана Закона, обавештење о поднетом 

предлогу обавеза друштва „Телеком Србија“ објављено је на интернет страници 

Комисије у септембру 2014. године. 

 

Након анализе стања на тржишту, те оцењујући предложене обавезе, Савет Комисије је 

утврдио да су оне такве да се њима остварују циљеви мера из члана 59. Закона, из 

разлога што преузете обавезе омогућавају успостављање ефективне конкуренције на 

релевантном тржишту, а по свом садржају и ефекту одговарају мерама које би 

Комисија одредила сагласно члану 59. Закона у случају да утврди постојање повреде 

конкуренције.  

 

Из наведеног разлога Савет Комисије је 14.11.2014. године донео закључак о прекиду 

поступка испитивања повреде конкуренције покренутог по службеној дужности против 

Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, који је доступан на интернет 

страници Комисије у делу менија под називом „Одлуке“ у рубрици „Повреде 

конкуренције“, подрубрици „Злоупотребе доминантног положаја“. 

 

 


