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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 4/0-03-738/2017-3 

      Датум: 15.12.2017. године 

Београд 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана. 22. став 2. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС”, број 51/09 и 95/13) и члана 101. став 1. Закона о 

општем управном поступку („Службени гласник РС“, брoj 18/2016), одлучујући по 

захтеву Telenor д.o.o. Београд, матични број 20147229, са седиштем на адреси 

Омладинских бригада 90 чији је законски заступник Ingeborg Oefsthus и Telenor banka а.д. 

Београд, матични број 17138669, са седиштем на адреси Омладинских бригада 90в, чији 

је законски заступник Милош Брусин, Марија Поповић и Милош Половина, које 

заједнички по пуномоћју заступа адвокат Срђана Петронијевић из Београда, за изузеће од 

забране нацрта Оквирног уговора о сарадњи између Telenor д.o.o. и Telenor banka а.д, на 

132 седници одржаној 15.12.2017. године доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

 

I ОБУСТАВЉА СЕ поступак покренут по захтеву Telenor д.o.o. Београд, матични 

број 20147229, са седиштем на адреси Омладинских бригада 90 и Telenor banka а.д. 

Београд, матични број 17138669, са седиштем на адреси Омладинских бригада 90в, за 

изузеће од забране нацрта Оквирног уговора о сарадњи између Telenor д.o.o. и Telenor 

banka а.д. 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) примила је 28.11.2017. 

године Захтев за појединачно изузеће од забране (у даљем тексту: Захтев), заведен под 

бројем 4/0-03-738/2017-1, који су поднели Telenor д.o.o. Београд, са седиштем на адреси 

Омладинских бригада 90 (у даљем тексту: Telenor д.o.o.) и Telenor banka а.д. Београд, са 

седиштем на адреси Омладинских бригада 90в (у даљем тексту: Telenor banka а.д.), које 

заједнички по пуномоћју заступа адвокат Срђана Петронијевић из Београда. Захтев се 

односи на изузеће од забране нацрта Оквирног уговора о сарадњи између Telenor д.o.o. и 

Telenor banka а.д (у даљем тексту: нацрт Уговора) који ће бити закључен између Telenor 

д.o.o. и Telenor banka а.д. Једини члан и држалац 100% удела у Telenor д.o.o. има Telenor 

A/S из Данске, матични број 19433692, који је такође и власник Telenor banka а.д. са 100% 

акција у капиталу Telenor banka а.д.  

Увидом у нацрт Уговора, констатовано је да је у [...]. На основу изнете дефиниције 

Комисија је као извесну околност утврдила чињеницу да ће […]. 

 

У вези са претходно наведеним, Комисија констатује да се сви подаци и процене изнети у 

Захтеву односе на потписнике нацрта Уговора, Telenor д.o.o. и Telenor banku а.д, који су у 

тренутку подношења Захтева повезана лица у смислу члана 5. Закона, те се сматрају 

једним учесником на тржишту. 
 

Објављени текст садржи заштиће 

податке. Заштићени подаци 

приказани су ознаком [...] или у 

распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите. 
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Поред наведеног, […] представља концентрацију у смислу Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС”, број 51/09 и 95/13). Комисија не може да оцени да 

ли би иста подлегала обавези пријаве у складу са чланом 61. Закона. Уколико намеравана 

концентрација подлеже обавези пријаве, односно уколико иста не може бити спроведена 

без претходног решења Комисије, нацрт Уговора би био разматран у оквиру поступка 

одлучивања о дозвољености спровођења концентрације која настаје […].      

 

У складу са претходно наведеним, Комисија је констатовала да поводом поднетог Захтева 

нема услова за одлучивање о истом на основу члана 12. Закона, те је сходно члану 101. 

став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ брoj 18/2016), 

одлучено као у ставу I диспозитива овог решења. 

 

Упутство о правном средству: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни 

спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од 

дана пријема решења. 

 

За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о 

судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. 

закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 

106/2015).  

 


