Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...]
или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите.

Реп ублика Србиј а
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-189/2017-15
Датум: 24. април 2017. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2.
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), члана
192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97 и
31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) 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 број:
6/0-02-189/2017-1 подносиоца Предузећа за телекомуникације Телеком Србија
акционарско друштво, Београд са седиштем на адреси Таковска бр. 2, Београд,
Република Србија, поднетој 2. фебруара 2017. године преко законског заступника,
генералног директора Предрага Ћулибрка, дана 24. априла 2017. године, доноси
следеће
РЕШЕЊЕ
I
ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем контроле од стране друштва Предузећа за
телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво, Београд са седиштем на
адреси Таковска бр. 2, Београд, Република Србија, регистрованог у Агенцији за
привредне регистре под матичним бројем: 17162543 над Društvom za projektrovanje
i izgradnju informacionih sistema YUNET INTERNATIONAL d.o.o. Beograd, са
седиштем на адреси Дубровачка бр. 35/III, Београд, Република Србија,
регистрованим у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 07789815,
коју тренутно врши Астра банка акционарско друштво Београд – у стечају, са
седиштем на адреси Михаила Богићевића бр. 7, Београд, Република Србија,
регистрована у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 07489927,
као продавац удела од 62,222% основног капитала у друштву YUNET
INTERNATIONAL d.o.o. Beograd који купује друштво Телеком Србија а.д.,
Београд.
II
УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац Пријаве уплатио износ од
3.093.160,00 (тримилионадеведесеттрихиљадестошездесет) динара дана 7. марта
2017. године, на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за
трезор Министарства финансија, што чини утврђену висину таксе за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
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Образложење
Предузеће за телекомуникације Телеком Србија акционарско друштво,
Београд са седиштем на адреси Таковска бр. 2, Београд, Република Србија,
регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 17162543 (у
даљем тексту: Телеком, подносилац Пријаве, Купац) је поднело Комисији за
заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) дана 2. фебруара 2017. године
Пријаву концентрације број: 6/0–02–189/2017-1 (у даљем тексту: Пријава) која
настаје стицањем контроле од стране подносиоца Пријаве над Društvom za
projektrovanje i izgradnju informacionih sistema YUNET INTERNATIONAL d.o.o.
Beograd, са седиштем на адреси Дубровачка бр. 35/III, Београд, Република Србија,
регистрованим у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем: 07789815
(у даљем тексту: YUNET, Циљно друштво), коју тренутно врши Астра банка
акционарско друштво Београд – у стечају, са седиштем на адреси Михаила
Богићевића бр. 7, Београд, Република Србија, регистрована у Агенцији за
привредне регистре под матичним бројем: 07489927 (у даљем тексту: АСТРА
БАНКА, Продавац), као продавац удела од 62,222% основног капитала у друштву
YUNET INTERNATIONAL d.o.o. Beograd који купује друштво Телеком Србија а.
д., Београд.
Пријава је поднета преко законског заступника, генералног директора
Предрага Ћулибрка.
С обзиром да поднета документација Комисији није била у свему усклађена
са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени
гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве су отклоњени
допуном/изменом Пријаве број: 6/0-02-189/2017-3 од 7. фебруара 2017. године и
допунама Пријаве број: 6/0-02-189/2017-9 од 17. марта 2017. године, број: 6/0-02189/2017-11 од 24. марта 2017. године, број: 6/0-02-189/2017-12 од 30. марта 2017.
године и број: 6/0-02-189/2017-13 од 31. марта 2017. године.
Након измене и допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава
потпуна, да је поднета Комисији у складу са чланом 2. Уредбе и да су испуњени
услови за поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку.
Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве извршио уплату
утврђене висине таксе за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II
диспозитива.
У предметном поступку подносилац Пријаве је поставио и Захтев за
заштиту података поднеском број: 6/0-02-189/2017-4 од 7. фебруара 2017. године,
допуњен поднеском број: 6/0-02-189/2017-10 од 22. марта 2017. године а тиче се
заштите података који представљају садржину Пријаве, њених допуна и
докумената која су предата као прилози уз Пријаву у папирној и електронској
верзији. Председник Комисије је, решавајући по наведеном захтеву, донео 24.
априла 2017. године Закључак о заштити података број: 6/0-02-189/2017-14.
Увидом у целокупну наведену документацију, утврђено је како следи:
2

Учесници у концентрацији
Подносилац Пријаве је основан 23. маја 1997. године као једночлано
акционарско друштво у процесу структурне и власничке трансформације ПТТ
система Републике Србије. Од јуна исте године је у власништву три акционара: ЈП
ПТТ саобраћаја „Србија“ (сада ЈП „Пошта Србије“), Telecom Italia (посредством
филијале STET International Netherland N.V.) и OTE Grčka. ЈП ПТТ саобраћаја
„Србија“ 2003. године постаје власник 80% удела подносица Пријаве - откупом
акција од италијанског партнера. Влада Републике Србије 2010. године стиче
власништво над 80% акција подносиоца Пријаве, који потом, 2012. године, стиче
20% акција (сопствене акције) које су до тада биле у власништу грчког акционара.
У садашњој власничкој структури Телеком-а, од његових 1.000.000.000 акција,
Република Србија има 58,11%, Телеком 20% (сопствене) акција, док је остатак
акција (21,89%) у власништву малих акционара - физичких лица (www.crhov.rs, 12.
април 2017. године), у складу са одредбама Закона о праву на бесплатне акције и
новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације („Службени
гласник РС“, број 123/2007, 30/2010 и 115/2014) и са Одлуком Владе Републике
Србије о преносу акција без накнаде грађанима – носиоцима права, запосленима и
бившим запосленима Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д.
(„Службени гласник РС“, број 41/2012).
Основна делатност Телеком-а јесте пружање телекомуникационих услуга,
од којих су најзначајније услуге домаћег и међународног телефонског саобраћаја,
фиксне телефонске услуге, транзитирање саобраћаја, пренос података, закуп
линија, услуге на целом мрежном подручју, додатне услуге у области мобилне
телефоније, Интернет и мултимедијалне услуге, услуге у области закупа, изградње,
управљања и заштите телекомуникационе инфраструктуре, издавање телефонских
именика, услуге позива преко оператера, услуге коришћења електронског именика
у области фиксних телефонских услуга. Претежна делатност јесте делатност
кабловских телекомуникација, шифра: 6110. Подносилац Пријаве је уписан у
евиденцију оператора коју води Регулаторна агенција за електронске комуникације
и поштанске услуге (РАТЕЛ) и за вршење услуга приступа широкопојасној мрежи,
Интернет услуге, услуге дистрибуције медијских садржаја и др.
Телеком има следећa повезана друштва регистрована у Републици Србији:
1. mts Antena TV д.о.о. Београд, са регистрованим седиштем у улици Булевар
уметности бр. 16, Београд-Нови Београд, Република Србија, матични број
21180882. Претежна регистрована делатност oвог домаћег друштва јесте
бежичне телекомуникације – шифра 6120. Сувласници овог друштва су
Телеком (50%) и Javno preduzece emisiona tehnika i veze Beograd, Република
Србија, матични број: 20610131 са (50%);
2. Привредно друштво за одржавање и обезбеђивање објеката, имовине и друге
услуге „Телус“ акционарско друштво, Београд, са регистрованим седиштем у
улици Палмотићева бр. 2, Београд-Стари Град, Република Србија, матични
број: 20029684. Претежна регистрована делатност oвог домаћег друштва
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јесте делатност приватног обезбеђења – шифра 8010. Телеком је једини
акционар (www.crhov.rs, 27. март 2017. године);
3. Društvo za telekomunikacije HD-WIN D.O.O. BEOGRAD, са регистрованим
седиштем у улици Високог Стевана бр. 38, Београд-Стари Град, Република
Србија, матични број 20510293. Његова претежна регистрована делатност
јесте: кабловске телекомуникације – шифра 6110. Подносилац Пријаве је
сувласник удела од 51%;
4. GO4YU D.O.O. BEOGRAD, са регистрованим седиштем у улици Франше Д΄
Епереа бр. 88, Београд-Савски Венац, Република Србија, матични број:
21020958. Његова претежна регистрована делатност јесте: бежичне
телекомуникације – шифра 6120. Сувласници овог друштва су Телеком
(50%) и DIMEDIA GROUP LIMITED из Хонг Конга, матични број: 1996604;
5. mts банка акционарско друштво, Београд, са регистрованим седиштем у
улици Франше Д΄ Епереа бр. 88, Београд-Савски Венац, Република Србија,
матични број: 09081488. Претежна регистрована делатност oвог домаћег
друштва јесте остало монетарно посредовање – шифра 6419. Телеком је
највећи појединачни акционар са 81,86% акција (www.crhov.rs, 27. март 2017.
године).
Поред наведених Телеком, такође, има и следећа повезана друштва:
6. „Телекомуникације Републике Српске“ а.д. Бања Лука – „Мтел“ а.д.
Бања Лука;
7. Друштво за телекомуницације „Мтел“ ДОО, Подгорица, Црна Гора;
8. TS:NET B.V. Amsterdam, Холандија;
9. mtel Austria, Beč, Аустрија;
10. Logosoft д.о.о. Сарајево, БиХ;
11. HD-WIN Arena Sport, Хрватска;
12. „mts“ DOO, Косовска Митровица.
Телеком и сва повезана друштва чине Телеком Групу.
Телеком Група представља једног учесника на тржишту у складу са чланом
5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у
даљем тексту: Закон).
YUNET је од маја 1996. године први комерцијални интернет провајдер, који
је на основу уговора о франшизи са холандским друштвом Eunet Communication
Services B.V. (тада водећим Интернет оператером), почео са пружањем услуге:
обезбеђивање интернет услуге/све интернет услуге које се могу груписати у
connectivity и hosting услуге. У connectivity услуге спадају: dialup повезивање,
повезивање на интернет сталним (попречним) везама, ADSL, формирање
виртуелних приватних мрежа, док су hosting услуге присутне у различитим
форматима – од изнајмљивања дела ресурса сервера прикљученог на Интернет
(shared hosting), читавог сервера, физичког (наменског) или виртуелног (VPS –
Virtuelni Private Server) и колокације, када корисник своју опрему смешта у
чворишту провајдера. Сазревањем технологије, брзине којима се корисници
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повезују на Интернет константно расту (од некадашњих 28.8 kbit/sec за dialup до
данашњих 20 Mbit/sec ADSL2+) тако да се све актуелне комерцијалне везе на
Интернету могу данас сматрати широкопојасним, посебно јер је dialup повезивање
(иако је још увек присутно у траговима), дефинитивно већ далека прошлост. Ово
друштво своје услуге нуди појединцима и правним лицима које су прилагођене
њиховим конкретним потребама, као што су и услуге пројектовања и
имплементације техничких решења базираних на Интернет технологији. Од 2009.
године нуди услугу телефонирања посредством Интернета (VoIP – Voice over
Internet Protocol) без нумерације и само у одлазном правцу, која омогућава
бесплатно телефонирање са рачунара/мобилних телефона. Присуство на тржишту
Циљно друштво обезбеђује и преко два Интернет портала: my.eunet.rs и my.yu.net,
односно њихових матичних сајтова www.eunet.rs и www.yu.net, респективно.
YUNET поседује РАТЕЛ-ова одобрења за пружање Интернет услуга и за
пружање услуга преноса говора коришћењем Интернета.
Највећи појединачни акционар Циљног друштва јесте АСТРА БАНКА са
62,222% акција YUNET-а, чији је стечајни управник Агенција за осигурање
депозита са седиштем на адреси Кнез Михаилова бр. 2, Београд, Република Србија
(у даљем тексту: Агенција). Остали акционари су физичка лица чији се удео креће
од 0,806 до 9,5% акција Циљног друштва.
YUNET нема повезана друштва.
Опис концентрације и акт о концентрацији
Агенција је, као стечајни управник АСТРА БАНКЕ, објавила 14. јуна 2016.
године оглас у дневним листовима Политика и Новости ради продаје удела који
представља 62,222% основног капитала YUNET-а, јавним прикупљањем понуда.
[…].
У складу са наведеним, подносилац Пријаве је Комисији доставио:
− Јавни оглас Агенције о продаји 62,222% основног капитала у
друштву YUNET;
− Упутство за понуђаче са изменама и допунама (са нацртом Уговора);
− Записник о јавном отварању понуда;
− Обавештење Агенције да је понуда коју је поднео Телеком
прихватљива, од 9. новембра 2016. године;
− Обавештење Агенције Телеком-у о стицању услова за наставак
поступка продаје удела, од 16. јануара 2017. године.
Предложена концентрација се тиче промене највећег појединачног
акционара YUNET-а, тако што ће, након спровођења концентрације, уместо
Продавца-АСТРА БАНКЕ власник удела од 62,222% основног капитала у друштву
YUNET постати Купац-Телеком.
[…].
Када се, након испуњења одложног услова/добијање одобравајућег решења
Комисије, закључи Уговор, исти ће представљати акт о предметној концентрацији.
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[…]. Са становишта YUNET-а, предметна концентрација представља
прилику да добије поузданог партнера за даље унапређивање свог пословања.
Учесници у концентрацији намеравају да у предстојећем периоду у 2017.
години спроведу предметну концентрацију.
Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације
Као што из напред приказаног проистиче, предложена концентрација се тиче
стицања контроле једног учесника на тржишту над другим учесником на тржишту,
у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона.
Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима
учесника у концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном
приходу једног од њих оствареном на тржишту Републике Србије у 2015. години
(имајући у виду да је рок за подношење финансијских извештаја за 2016. годину 28.
фебруар 2017. године) – проистиче да исти надмашују износе остварених укупних
годишњих прихода из првог алтернативног услова из члана 61. Закона, што значи
да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 2. Закона.
Релевантно тржиште
Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и
следеће уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у
концентрацији.
Генерално, учесници у концентрацији су пословно активни на тржишту
електронских комуникационих услуга и мрежа, при чему постоје разлике у врсти и
обиму њихових пословних активности. Такође, постоје и преклапања
активности/појединих услуга учесника у концентрацији, које се могу сматрати
упоредивим.
Као што је већ наведено, Телеком је матично друштво групе друштава са
којима чини Телеком Групу. Ова група је пословно активна на тржишту
телекомуникација у региону западног Балкана (претежно у Републици Србији,
Републици Црној Гори, Федерацији Босне и Херцеговине), где представља једну од
водећих група у сектору електронских комуникационих услуга и мрежа. Телеком
Група пружа широк опсег електронско комуникационих услуга, укључујући услуге
фиксне и мобилне телефоније, Интернет услуге, мултимедијалне услуге, као и
спектар додатних услуга. Телеком Група је у овом региону развила неколико
препознатљивих брендова, који се издвајају по својој репутацији и указаном
поверењу корисника: m:ts, Open TV, m:tel.
Регулаторнa агенцијa за електронске комуникације и поштанску делатност
(РАТЕЛ) је, у оквиру активности на подстицању конкуренције на домаћем
тржишту телекомуникација применом инструмента тржишне регулације, донела 7.
јула 2011. године (измењену 2016. године) Одлуку о одређивању тржишта
подложних претходној регулацији, којом је утврђено 7 тржишта претходне
регулације (у даљем тексту: ТПР), која су анализирана и последично је 29.
новембра 2011. године РАТЕЛ донео решења (у међувремену мењана и
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допуњавана), којима је Телеком одређен за оператора са значајном тржишном
снагом (у даљем тексту: ЗТС) на:
I.
II.
III.
IV.

V.
VI.
VII.

Малопродајном тржишту приступа јавној телефонској мрежи на фиксној
локацији;
Велепродајном тржишту оригинације позива у јавној телефонској мрежи на
фиксној локацији;
Велепродајном тржишту терминације позива у јавној телефонској мрежи;
Велепродајном тржишту (физичког) приступа елементима мреже и
припадајућим средствима (укључујући дељени и потпуни рашчлањени
приступ локалној петљи);
Велепродајном тржишту широкопојасног приступа;
Велепродајном тржишту изнајмљених линија;
Велепродајном тржишту терминације позива у мобилној мрежи.

Последично, на сваком од горњих ТПР-а подносиоцу Пријаве су наметнуте
одговарајуће регулаторне обавезе. РАТЕЛ сваке године евидентира и објављује
стање тржишта електронских комуникација са праћењем и анализом ТПР-а у својој
публикацији „Преглед тржишта телекомуникација у Републици Србији“ (у даљем
тексту: Преглед РАТЕЛ-а). Одлуком РАТЕЛ-а о измени одлуке о одређивању
релевантних тржишта подложних претходној регулацији број: 1-03-3400-9/16 од 10.
новембра 2016. године, малопродајно тржиште јавно доступне телефонске услуге
са фиксне локације и тржиште дистрибуције медијских садржаја више нису
тржишта подложна претходној регулацији.
Како је претходно наведено, а према доступним подацима, Циљно друштво
је учесник на тржишту Интернет комуникација и хостинга, провајдер који је први
започео комерцијално пружање Интернет услуга у Републици Србији и Републици
Црној Гори половином деведесетих година прошлог века. У наредном периоду је
успоставио високе техничко-технолошке стандарде у понуди конфигурисања и
примене Интернет и hosting решења/услуга у Републици Србији кроз: потпуна
решења за повезивање и пословање на Интернету, мрежну инфраструктуру у свим
градовима Републике Србије, мрежну опрему, одговарајуће сервере и технологију,
партнерске односе са водећим телекомуникационим оператерима у Европи и
водећим светским компанијама у области информационих технологија, тим
сертификованих инжењера са 20 година искуства, техничку подршку доступну 24
сата дневно, 7 дана у недељи. Приоритет Циљног друштва је понуда и развој
решења прилагођених сваком кориснику, чиме се у потпуности задовољавају
разноврсне потребе корисника Интернет услуга свих профила. У досадашњем
пословању Циљно друштво је стекло 300.000 персоналних и више од 25.000 бизнис
клијената. По споразуму са друштвом Eunet d.o.o. Beograd из 2012. године, YUNET
има право коришћења робног знака Eunet за обележавање свих својих conectivity
услуга.
Узимајући у обзир пословне активности Циљног друштва, подносилац
Пријаве је Комисији предложио следећа релевантна тржишта производа:
1. малопродајно тржиште пружања услуга широкопојасног
Интернету (по принципу технолошке неутралности),

приступа
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2. малопродајно тржиште пружања hosting и cloud услуга.
У вези са малопродајним тржиштем пружања услуга широкопојасног
приступа Интернету, Циљно друштво остварује приступ Интернету на следеће
начине (редослед према вредности остварених пословних прихода):
− преко ADSL-а – […]. Релевантна услуга се комерцијално нуди под брендом
EUnetADSL. [...];
− leased line – [...];
− инжењеринг и продаја опреме – Циљно друштво пружа и услуге
пројектовања и имплементације техничких решења базираних на Интернет
технологији (мрежног инжењеринга). […];
− security сервиси – самостално или као део мрежног инжењеринга за
сложеније пројекте, YUNET пружа услугу имплементације Интернет
security решења, […];
− dial-up приступ Интернету – у нестајању.
Према Прегледу РАТЕЛ-а за 2015. годину (за 2016. годину Преглед РАТЕЛа још није објављен) укупан број широкопојасних интернет претплатника у овој
години у Републици Србији је износио 1.563.143, које опслужују 212 Интернет
оператора. Скоро 800.000 претплатника (око 50%) користи услугу широкопојасног
приступа Интернету у оквиру пакета услуга, најчешће комбиновану са услугом
дистрибуције медијских садржаја и/или са услугом фиксне телефоније.
Најзаступљенији начин приступа Интернету у 2015. години био је ADSL приступ
са готово 725.000 прикључака (око 45% свих прикључака) широкопојасног
приступа Интернету. Осим наведеног, приступ Интернету је могуће остварити и
путем кабловског модема, фиксним бежичним путем, преко мобилне мреже, путем
оптичког кабла, директно преко Ethernet-a. Званично, према Прегледу РАТЕЛ-а за
2015. годину, dial-up технологија више није заступљена на домаћем тржишту.
Преглед РАТЕЛ-а садржи податке о следећим тржишним уделима за
најважније учеснике на малопродајноm тржишту пружања услуга широкопојасног
приступа Интернету према броју претплатника/корисника у Републици Србији у
2015. години, који су приказани у Табели 1. Према наводима из Пријаве, учесници
у концентрацији, осим ових званичних, не поседују друге податке о стању на првом
предложеном релевантном тржишту производа.
Претходно је наведено да Телеком има, према критеријумима РАТЕЛ-а,
статус доминантног оператора на повезаном велепродајном тржишту
широкопојасног приступа. На овом релевантном тржишту производа
(малопродајном) Телеком, према критеријумима РАТЕЛ-а, нема статус
доминантног оператора.
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Табела 1 - Тржишни удели учесника у концентрацији и њихових конкурената –
водећих оператера на малопродајноm тржишту пружања услуга
широкопојасног приступа Интернету према броју претплатника/корисника у
Републици Србији у 2015. години
назив оператера

тржишни удео у % према
броју
претплатника/корисника

TELEKOM SRBIJA

46%

SВВ

21%

TELENOR

7%

I.KOM d.o.o

3%

VIP MOBILE

3%

KOPERNIKUS
TECHNOLOGY

3%

YUNET

2%

RADIJUS VEKTOR

2%

ORION TELEKOM TIM

2%

ORION TELEKOM

1%

OSTALI

10%

∑

100%

Извор: РАТЕЛ: Преглед тржишта телекомуникација и поштанских услуга у
Републици Србији у 2015. години
Када је реч о другом предложеном релевантном тржишту производа, hosting
представља сервис/услугу коју купац услуге плаћа hosting провајдеру у циљу
добијања одређеног простора на провајдеревом компјутеру (серверу). Да би
одређени сајт купца услуге био стално на Интернету, компјутер (сервер) где се
налази тај сајт, мора бити стално повезан са Интернетом. Следствено, hosting
провајдери поседују моћне сервере који хостују web сајтове и обезбеђују да они
непрекидно буду online – видљиви. […].
[…]. Рачунарски ресурси се виртуелизују и корисницима се испоручују као
услуга. Cloud модел подразумева концепт независности од локације, што омогућује
смањење трошкова одржавања рачунарских система и других повезаних трошкова
које имају конвенционални корисници рачунарских система (трошкови куповине
hardwera и потребних лиценци, трошкови одржавања целокупног система). […].
[…].
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Поред YUNET-а и Телеком пружа услуге класичног hosting-а (mail и
webhosting) као и услуге telehousinga, a од пре две године нуди и cloud услуге
(public & private cloud). Public cloud је у понуди за физичка лица као и мале
пословне кориснике, док је private cloud у понуди за велике пословне системе и
карактерише га специфично решење по кориснику („tailor made solutions“).
Телеком пружа све наведене услуге преко развијене мреже малопродајних
објеката - пословница (у 2015. години њихов број је био 129 на територији
Републике Србије), а могућа је и продаја преко посредника и на даљину
(телефонска продаја, продаја путем Интернет портала). Продаја правним лицима,
због природе посла, организована је преко Account Manager-a, бизнис корнера (22
на територији Републике Србије), преко телефонске и web продаје, као и преко
продајних партнера. Корисничка подршка је доступна путем бесплатног телефона,
e-maila, Account Manager-a.
YUNET има организовану дистрибутерску мрежу која обухвата све веће
градове у Републици Србији, за продају његових услуга. Поседује 6 властитих
малопродајних/наплатних места и то: у Београду (3 места) и по једно у Новом
Саду, Нишу и Суботици. Такође, преко уговорних продајних места његов
дистрибутивни ланац се састоји од око деведесет правних лица на целој територији
Републике Србије. YUNET поседује техничку подршку која ради 24х7 и подељена
је у кориснички сервис, корисничку техничку подршку и подршку за корпоративне
сервисе.
У Пријави је наведено да је ово релевантно тржиште производа саставни део
ИТ тржишта у Републици Србији, од чије укупне вредности скоро 2/3 представљају
рачунари и рачунарска опрема, а само 1/3 услуге. Оба учесника у концентрацији
базирају свој пословни модел на услугама. Додатно, ово тржиште је растуће али, с
обзиром на наведен податак да је просечна ИТ потрошња по глави становника у
Републици Србији 10 пута мања од ЕУ просека, његова развијеност је и даље
недовољна.
Узимајући у обзир да Прегледи РАТЕЛ-а не садрже податке о овом
релевантном тржишту производа, у недостатку званичних података, учесници у
концентрацији су проценили тржишне уделе учесника на истом, узимајући у обзир
делатност конкурената и податке о њиховим приходима објављеним на интернет
страници Агенције за привредне регистре. Процене тржишних удела су приказане у
Табели 2. Према наводима из Пријаве, учесници у концентрацији не поседују друге
податке о стању на овом релевантном тржишту производа.
Подносилац Пријаве је као релевантно географско тржиште, у случају оба
дефинисана релевантна тржишта производа, предложио Комисији тржиште
Републике Србије, из напред изнетих разлога и у складу са надлежностима
Комисије.
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Табела 2 - Тржишни удели учесника у концентрацији и њихових конкурената –
на малопродајноm тржишту пружања hosting и cloud услуга према вредности
оствареног прихода продајом релевантних услуга у Републици Србији у 2015.
години
назив учесника на
тржишту

тржишни удео у % према
вредн. оств. прихода

Mainstream

≈ 20%

Eunet/SBB

≈ 20%

Verat/Beotel

≈ 20%

TELEKOM SRBIJA

/10-20/%

Orion

≈ 10%

Loopia

≈ 10%

YUNET

≈ 5%

∑

≈ 100%

Извор: најбоље интерне процене учесника у концентрацији
Предложено дефинисање од стране подносиоца Пријаве релевантних
тржишта производа, релевантног географског тржишта, као и процену тржишних
удела учесника на релевантним тржиштима, Комисија је прихватила као исправно.
Оцена ефеката концентрације
Како из претходно наведених података произилази, Комисија је
констатовала да су оба учесника у концентрацији пословно активна на оба
релевантна тржишта производа. Следствено, спровођењем предметне
концентрације доћи ће до хоризонталног преклапања пословних активности
подносиоца Пријаве и Циљног друштва.
На првом релевантном тржишту (као што је приказано у Табели 1) његов
највећи учесник, Телеком, има тржишни удео од 46%, док YUNET има тржишни
удео од 2%. Последично, након спровођења предметне концентрације тржишни
удео Телеком-а ће се повећати и износити 48%. Ово повећање, иако значи ојачање
највећег учесника на тржишту, није толико да би изазвало битне промене
успостављених стабилних односа између постојећих конкурената на овом
релевантном тржишту, које је под регулаторним надзором РАТЕЛ-а и на којем
постоји тенденција укрупњавања тржишта у делу кабловског Интернета.
Такође, и на другом релевантном тржишту тржишни удео Телеком-а (који
тренутно износи /10-20/% - Табела 2) ће се повећати за садашњи тржишни удео
11

YUNET-а од 5% и износити /20-30/%, чиме ће се изједначити са тржишним
уделима конкурената: Mainstream, Eunet/SBB и Verat/Beotel и последично (могуће)
подстаћи конкуренцију међу њима.
Комисија је констатовала, као што и у Табеле 1 и 2 приказају, на сваком од
дефинисаних релевантних тржишта, присуство већег броја активних конкурената
без утврђеног постојања баријера за приступ нових конкурената овим тржиштима,
тако да се очекује и потенцијална конкуренција. Комисија је оценила да су у
питању развијена конкурентска тржишта.
[…].
Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у
конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у
првом ставу диспозитива решења.
Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65.
став 5. Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за
послове из надлежности Комисије, а на основу оствареног прихода учесника у
концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години
која претходи години у којој је концентрација пријављена.
Упутство о правном средству
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана пријема решења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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