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Објављени текст садржи заштићенe податке.  

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите. 

     

 

              

 

                                   

                                 

                                                                                                                                         

 

 

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

члана 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („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“ 

број 49/11), одлучујући по пријави концентрације број 6/0-02-467/2017-1, од 

29.06.2017. године, коју је поднело привредно друштво Telenor Norge AS,са 

регистрованим седиштем на адреси Snarøyveien 30, 1360 Fornebu, Kraljevina 

Norveška, регистровано у Регистрационом центру Brønnøysund под бројем 976 

967 631, преко пуномоћника адвоката Бојане Миљановић из адвокатске 

канцеларије „Karanović & Nikolić“ о.а.д., Београд, ул. Ресавска бр. 23, дана 17. 

јула 2017. године доноси следеће 

 

 

                                                        Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем  појединачне контроле од стране друштва Telenor Norge 

AS, са регистрованим седиштем на адреси Snarøyveien 30, 1360 Fornebu, 

Kraljevina Norveška, регистрованог у Регистрационом центру Brønnøysund под 

бројем 976 967 631, потпуно зависног друштва Telenor ASA, са регистрованим 

седиштем на адреси Snarøyveien 30, 1360 Fornebu, Kraljevina Norveška, 

регистрованог у Регистрационом центру Brønnøysund под бројем 982 463 718, 

над привредним друштвом Ucom AS, основаном и регистрованом у складу са 

законима Норвешке под бројем регистрације 982 050 928, са регистрованим 

седиштем на адреси Hillevågsvien 24, 4016 Stavanger, Rogaland, Norveška, до чега 

долази стицањем целокупног акцијског капитала у Ucom AS од стране Telenor 

Norge AS.    

  
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве друштво Telenor Norge AS, са 

регистрованим седиштем на адреси Snarøyveien 30, 1360 Fornebu, Kraljevina 

Norveška, уплатило дана 05.07.2017. године износ од 24.971,00 

(двадесетчетирихиљададеветстотинаседамдестетједан) ЕУР, и износ од  3.487,50 

(трихиљадечетристотинаосамдесетседам и 50/100) динара дана 12.07.2017. 

године на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани 

износ  за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

Број: 6/0-02-467/2017-4 

Датум: 17. јул 2017. године 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Друштво Telenor Norge AS, са регистрованим седиштем на адреси 

Snarøyveien 30, 1360 Fornebu, Kraljevina Norveška, регистровано у 

Регистрационом центру Brønnøysund под бројем 976 967 631, (у даљем тексту: 

Подносилац пријаве или Telenor Norge) поднелo je Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија), дана 29. јуна 2017. године, преко 

пуномоћника адвоката Бојане Миљановић, из адвокатске канцеларије 

„Karanović & Nikolić“ о.а.д., из Београда, ул. Ресавска бр. 23, Пријаву 

концентрације бр. 6/0-02-467/2017-1 (у даљем тексту: Пријава), са предлогом да 

Комисија одобри концентрацију  у скраћеном поступку. 

            Подносилац пријаве је у складу са чланом 45. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13-у даљем тексту: 

Закон), дана 30.05.2017.године, поднео Комисији Захтев за заштиту поверљивих 

података садржаних у пријави концентрације. Садржина захтева представља 

спецификацију података и информација чија се заштита тражи, као и 

образложење таквог захтева. Комисија је усвојила предметни захтев и донела 

Закључак о заштити података бр. 6/0-02-467/2017-3 од 13. јула 2017. године, 

који се у овом решењу неће даље образлагати. 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета 

пријава потпуна и у складу са чланом 3.Уредбе о садржини и начину 

подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем 

тексту: Уредба), чиме су испуњени услови за поступање Комисије у поступку 

испитивања пријављене концентрације. 

            Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани 

износ  за издавање акта Комисији, што је констатовано у ставу II диспозитива, а 

доказ о уплати чини саставни део пријаве концентрације.   

 

            1. Учесници у концентрацији 

 

             Подносилац пријаве друштво Telenor Norge је потпуно зависно друштво 

Telenor ASA, са регистрованим седиштем на адреси Snarøyveien 30, 1360 

Fornebu, Kraljevina Norveška, регистрованог у Регистрационом центру 

Brønnøysund под бројем 982 463 718 (у даљем тексту: Теленор или Теленор 

група). Теленор је телекомуникациони оператор у Норвешкој. Теленорове 

акције су листиране на Берзи града Осла. Највећи Теленоров акционар је 

норвешка држава са 53,97% акција. Теленор пружа мобилне и фиксне 

телекомуникационе услуге у Данској, Норвешкој и Шведској, као и мобилне 

телекомуникационе услуге у Бугарској и Мађарској. Изван Европске Економске 

Заједнице, Теленор пружа у главном, тј. примарно мобилне телекомуникационе 

услуге у Србији, као и мобилне телекомуникационе услуге у Бангладешу, 

Индији, Малезији, Црној Гори, Мјанмару, Пакистану и Тајланду. У Србији, 

Теленор има лиценцу за пружање фиксних телекомуникационих услуга, 

међутим ове услуге чине само мањи део Теленорових пословних активности у 

поређењу са мобилним услугама, при чему се фиксне телекомуникационе 

услуге пружају углавном корпоративним корисницима почев од 01. априла 

2014. године. 
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 Теленорова зависна друштва у Србији су: 

- Telenor d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси 

Омладинских бригада 90, Београд, регистровано у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 20147229, са шифром делатности 61.20- 

Бежичне телекомуникације; 

- Telenor Direct d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси 

Омладинских бригада 90, Београд, регистровано у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 20426306, са шифром делатности 46.90- 

Неспецијализована трговина на велико; 

- Telenor Banka a.d. Beorgad, са регистрованим седиштем на адреси 

Омладинских бригада 90, Београд, регистровано у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 17138669, са шифром делатности 64.19- 

Остало монетарно пословање; 

- Telenor Common Operation Ogranak Beograd, огранак друштва, Telenor 

Common Operation Limited Company из Мађарске, са регистрованим 

седиштем на адреси Омладинских бригада 90, Београд, регистрован у 

Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 29505365, са 

шифром делатности 61.20- Бежичне телекомуникације.  

               

              Циљно друштво у предметној трансакцији Ucom AS, основано и 

регистровано у складу са законима Норвешке под бројем регистрације 982 050 

928, (у даљем тексту: Ucom или Циљно друштво)  са регистрованим седиштем 

на адреси Hillevågsvien 24, 4016 Stavanger, Rogaland, Norveška, је самостални 

дистрибутер мобилних и телекомуникационих услуга и хардвера, са 

искључивим фокусом на пословни сегмент тржишта, т.ј. B2B (Bussines to 

Business) тржиште. Ucom има девет локалних радњи лоцираних претежно у 

западном и јужном делу Норвешке. Као франшизна компанија у „Nordialog“ 

ланцу, Ucom је дистрибутер комуникационих решења попут мобилних и видео 

решења, решења за одржавање састанака, аларма и нотификационих система, 

Cloud-a, као и IT решења за корпоративна и јавна предузећа. 

             Ucom уопште није присутан на тржишту Србије. 

  
             У 2016. години Теленор је остварио светски приход од око [...]. Приход  

Теленора у Србији износио је око [...], док је светски приход Циљног друштва-

Ucom-а износио [...], а на тржишту Србије у 2016. години, Ucom није остварио 

никакав приход, обзиром да није присутан у Србији. 

 

2. Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

        Предметна концентрација настаје стицањем појединачне контроле у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона, од стране Telenor Norge AS , друштва које је 

потпуно зависно друштво Telenor ASA,  путем стицања целокупног акцијског 

капитала у Ucom AS, као Циљном друштву, куповином 100% акција од 

досадашњих власника.  

         Као акт о концентрацији и правни основ спровођења предметне 

трансакције, Комисији је од стране подносиоца пријаве достављен Уговор [...] 

између, власника 100% акција ([...] ) у Циљном друштву, као продаваца, и 

Telenor Norge AS, као купца.   

          Након трансакције, Telenor Norge AS  ће имати непосредну појединачну 

контролу над Ucom AS  путем стицања 100/% акција, чиме ће индиректну 
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контролу Циљног друштва стећи и Telenor ASА, чије је потпуно зависно 

друштво купац акција Telenor Norge AS. 

 

        Комисија је наведени Уговор о купопродаји акција оценила као валидан акт 

о стицању контроле  над учесником на тржишту, којим настаје концентрација у 

складу са Законом.  

 

            3. Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

                Комисија је закључила да пријављена трансакција представља 

концентрацију у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона.  

                

               На основу достављених података о висини укупних прихода које су сви 

учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту 

Републике Србије у 2016. години, Комисија је утврдила да је Подносилац 

пријаве  имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника 

у концентрацији у 2016. години већи од износа који су прописани чланом 61. 

став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета у складу са 

чланом 63. став 1 тачка 1) Закона. Такође је утврђено да је пријава поднета у 

складу са чланом 6. став 1. подстав 1)  Уредбе, по којој се одлучује у скраћеном 

поступку. 

 

             4.  Релевантно тржиште 

 

            Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом 

о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, 

бр. 89/2009). Ускладу са чланом 2. Уредбе, Релевантно тржиште производа 

представља скуп роба и услуга које потрошачи сматрају заменљивим у погледу 

њиховог својства, уобичајене намене и цене, док релевантно географско 

тржиште представља територију на којој учесници на тржишту учествују у 

понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови конкуренције, а 

који се битно разликују од услова конкуренције на суседним територијама.  

           

           Подносилац пријаве сматра да за потребе предметне концентрације није 

неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште производа, јер ће без 

обзира на усвојену дефиницију, трансакција неће  имати било какве ефекте на 

конкуренцију у Републици Србији, с обзиром да Циљно друштво уопште није 

присутно у Србији. Из овог разлога, Теленор сматра да  дефиниција релевантног 

тржишта може остати отворена.  

           Међутим, ради достављања потпуних информација, а имајући у виду 

пословне активности Циљног друштва, Теленор сматра да би се релевантним 

тржиштем производа могло сматрати, тржиште маркетинга, дистрибуције и 

продаје IT и  комуникационих решења.  

            Теленор је један од три оператора мобилних услуга који су активни на 

српском тржишту мобилних телекомуникационих (телефонских) услуга. 

Теленор понекад користи софтверска решења (нпр. развијене апликације 

Capture и My Contact) у пружању својих примарних мобилних телефонских 

услуга, али су таква софтверска решења развијена од стране спољних 

неповезаних друштава, и користе се од стране Теленора као додатна погодност 

за његове кориснике, када Теленор пружа мобилне телефонске услуге. Наведена 
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софтверска решења, не користе се од стране Теленора за продају или 

дистрибуцију као појединачне или засебне (енг. stand-alone) услуге. Из тог 

разлога, а имајући у виду да Циљно друштво Ucom AS уопште није присутно у 

Србији, неће доћи до било каквих хоризонталних преклапања, нити до 

вертикалних веза између учесника у Србији. Трансакција неће довести до 

спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције на тржишту Србије, а 

нарочито неће довести до стварања или јачања доминантног положаја, и неће 

имати негативних ефеката по српско тржиште.  

            Предложену дефиницију релевантог тржишта и њено образложење од 

стране подносиоца, Комисија је прихватила као исправне, па је као релевантно 

тржиште производа утврђено тржиште маркетинга, дистрибуције и продаје IT и  

комуникационих решења.  

           

           У погледу релевантног географског тржишта подносилац сматра да 

географски опсег тржишта треба дефинисати на националном нивоу, односно 

као територију Републике Србије. Комисија је наведени предлог прихватила као 

исправан, јер је у складу са законским надлежностима Комисије, која ефекте 

пословних трансакција са становишта утицаја на конкуренцију процењује у 

оквиру националне територије. 

 

          5. Оцена ефеката концентрације 

 

      У оцени ефеката предметне концентрације Комисија је имала у виду следеће 

чињенице. 

        Ucom AS  није уопште присутан на српском тржишту, па тиме ни на 

релевантном тржишту у Србији. На утврђеном релевантном тржишту у Србији, 

није присутан ни Теленор као стицалац у предметној концентрацији. Из тих 

разлога, учесници у концентрацији немају прецизне информације о учесницима 

на релевантном тржишту, нити податке о за процену укупне величине и 

вредности тржишта.Учесници у концентрацији немају никакво тржишно 

учешће у Србији на утврђеном релевантном тржишту маркетинга, дистрибуције 

и продаје IT и  комуникационих решења, па стога немају увид у стање 

конкуренције на релевантном тржишту у Србији.  Такође, учесници сматрају да 

трансакција неће имати утицај на конкуренцију у Србији и да је у складу са 

Законом. 

        На основу aнализe целокупне документације достављене уз пријаву као и 

утврђених чињеница у овом поступку, а пре свега чињенице да спровођењем 

предметне трансакције не долази ни до каквих промена на утврђеном 

релевантном тржишту Србије, Комисија је закључила да реализација предметне 

концентрације неће изазвати негативне последице на тржишту Републике 

Србије. Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете су у обзир све 

законом дефинисане околности које су релевантне за утврђивање дозвољености 

концентрације из члана 19. Закона, на основу чега је оцењено да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је одлучено као у 

ставу I диспозитива овог решења. 

        Одлука у ставу другом донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и 

члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у 

концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години 

која претходи години у којој је предметна концентрација пријављена Комисији, 

ради издавања сагласности за њено спровођење. 
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          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 достављања решења. 

 

 

                                                                                     ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

                                                                                             

                                                                                             Др Милоје Обрадовић 

 

  

 


