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Објављени текст садржи заштићене 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 6/0-02-303/2018-1, коју су дана 27. марта 2018. године поднела 

привредна друштва Telenor Pakistan B.V., са регистрованим седиштем на адреси Prins 

Bernhardplein 200,  1097JB Amsterdam, Холандија, и Alipay (Hong Kong) Holding Limited, са 

седиштем на адреси 26/F, Tower 1, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong 

Kong, преко пуномоћника адвоката Бојана Вучковића из адвокатске канцеларије 

Карановић & Николић, са седиштем на адреси Ресавска бр.23, Београд, дана 19. априла 

2018. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

стицањем заједничке контроле привредних друштава Telenor Pakistan B.V., са седиштем на 

адреси Prins Bernhardplein 200,  1097JB Amsterdam, Холандија, регистрованог у Привредној 

комори Холандије под бројем 27176157, и Alipay (Hong Kong) Holding Limited, са 

седиштем на адреси 26/F, Tower 1, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong 

Kong, основаног и регистрованог у складу са законима Хонг Конга под бројем 2040454, 

над друштвом Telenor Microfinance Bank Limited, регистрованог у Регистру привредних 

друштава Пакистана под бројем 0051908, са седиштем на адреси 15-A Block 7-8 Central 

Commercial Area, K.C.H.S. Union 75350, Карачи, Пакистан. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве, дана 4. априла 2018. године уплатили 

износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра, на рачун Комисије за заштиту 

конкуренције, што представља одговарајући износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредна друштва Telenor Pakistan B.V., са седиштем на адреси Prins Bernhardplein 200,  

1097JB Amsterdam, Холандија,  регистровано у Привредној комори Холандије под бројем 

27176157 (у даљем тексту: Telenor Pakistan или заједно подносиоци пријаве), и Alipay 

(Hong Kong) Holding Limited, са седиштем на адреси 26/F, Tower 1, Times Square, 1 

Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong, основано и регистровано у складу са законима 
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Хонг Конга под бројем 2040454 (у даљем тексту: Alipay или заједно подносиоци пријаве), 

поднела су дана 27. марта 2018. године преко пуномоћника пријаву концентрације која је 

заведена под бројем 6/0-02-303/2018-1. Подносиоци пријаве су предложили да Комисија за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на 

тржишту по скраћеном поступку. Комисији су достављене и две допуне пријаве, 30. марта 

и 12. априла 2018. године. 

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 

проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, Комисија је утврдила да је пријава 

потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 

број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и начину 

подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). Прописани износ 

за издавање акта уплаћен је у целости. Подносилац пријаве је 4. априла 2018. године, 

доставио Комисији и захтев за одређивање мере заштите података и извора података, 

садржаних у пријави и њеним прилозима, о чему је одлучено посебним Закључком број 

6/0-02-303/2018-5, од 19. априла 2018. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Учесник концентрације, друштво Telenor Pakistan представља другог највећег мобилног 

оператера у Пакистану и послује у оквиру групе друштава којом као крајње матично 

друштво управља друштво Telenor ASA, са регистрованим седиштем на адреси Snarøyveien 

30, 1360 Fornebu, Краљевина Норвешка, регистровано у Регистрационом центру 

Brønnøysund, матични број 982 463 718 (у даљем тексту: Telenor група). Акције Telenor 

групе су листиране на берзи Осла, а највећи акционар је Краљевина Норвешка са 53,97% 

акција. Теlenor група је присутна у области мобилних и фиксних телекомуникационих 

услуга у више европских држава, као и у неколико држава у Азији. У Србији, Теlenor група 

је присутна преко својих следећих зависних друштава и огранка: Telenor d.o.o. Beograd, 

Telenor Direct d.o.o. Beograd, Telenor Banka a.d. Beograd и Telenor Commom Operation 

Ogranak Beograd.  

 

Telenor d.o.o. Beograd је друштво са ограниченом одговорношћу које је основано 2006. 

године, са седиштем у Београду, на адреси Омладинских бригада број 90. Друштво је 

регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20147229, а 

претежна делатност су бежичне телекомуникације (шифра делатности: 6120).  

 

Telenor Direct d.o.o. Beograd је друштво са ограниченом одговорношћу које је основано 

2008. године, са седиштем у Београду, на адреси Омладинских бригада број 90. Друштво је 

регистровано у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 20426306, а 

претежна делатност је неспецијализована трговина на велико (шифра делатности: 4690).   

 

Telenor Banka a.d. Beograd је акционарско друштво које је основано 1997. године, са 

седиштем у Београду, на адреси Омладинских бригада број 90в. Друштво је регистровано у 

Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 17138669, а претежна делатност је 

остало монетарно посредовање (шифра делатности: 6419).  

 

Telenor Commom Operation Ogranak Beograd је огранак страног правног лица, са седиштем 

у Београду, на адреси Омладинских бригада број 90. Огранак је регистрован у Агенцији за 

привредне регистре под матичним бројем 29505365, а претежна делатност су бежичне 

телекомуникације (шифра делатности: 6120).  
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Сва зависна друштва која су под контролом Telenor групе се, у смислу члана 5. Закона, 

третирају као један учесник на тржишту.  

 

Telenor група је активна у области пружања услуга мобилне и фиксне телефоније,  

широкопојасног приступа интернету, али и других услуга у области телекомуникација. На 

тржишту Републике Србије, Telenor група присутна је и у области банкарског сектора, 

преко свог зависног друштва Telenor Banka a.d.. Подносилац пријаве је као прилог 

доставио списак друштава под контролом Telenor групе у Републици Србији. Према 

наводима у пријави, Telenor група је у Републици Србији у 2017. години остварила приход 

од око [...]. 
 

Учесник концентрације, друштво Alipay припада Ant Financial Services групи друштава и у 

Хонг Конгу пружа истоимену, највећу светску платформу за мобилна и online плаћања. 

Ant Financial Services група је фокусирана на пружање услуга малим и микро предузећима, 

као и физичким лицима првенствено у Кини. Брендови Ant Financial Services групе су 

Alipay, Ant Fortune, Zhima Credit и Mybank. Платформа за мобилна и online плаћања Alipay 

покренута је 2004. године, а данас има преко 520 милиона активних корисника, преко 200 

домаћих кинеских и преко 250 страних партнерских финансијских институција, својим 

услугама покрива више од 36 земаља широм света и подржава 27 светских валута.  

 

Према наводима у пријави, друштво Alipay нема регистрована зависна друштва и није 

остварило никакав приход у 2017. години у Републици Србији. 

 

Циљно друштво предметне трансакције у ком долази до промене индивидуалне у 

заједничку контролу је друштво Telenor Microfinance Вank Limited, са регистрованим 

седиштем на адреси 15-A Block 7-8 Central Commercial Area, K.C.H.S. Union 75350, Карачи, 

Пакистан (у даљем тексту: друштво ТMВ или циљно друштво). Друштво ТMВ представља 

прву микрофинансијску банку у Пакистану и поседује мрежу од преко 75000 агената и 176 

филијала широм земље. У 2009. години, друштво ТMВ је покренуло платформу за 

мобилно банкарство Easypaisa, која представља прву платформу овог типа у Пакистану и 

данас се користи на националном нивоу. Циљно друштво је пре спровођења предметне 

трансакције у потпуном власништву друштва Telenor Pakistan. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Према наводима у пријави, Telenor група и Ant Financial Services група су постигле 

споразум о стратешком партнерству у Пакистану, у складу са којим ће Ant Financial 

Services група инвестирати 185,4 милиона USD за удео од 45% емитованог акцијског 

капитала у друштву ТMВ а у циљу даљег развоја услуга мобилног плаћања и дигиталних 

финансијских услуга које пружа друштво ТMВ.  

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о куповини и упису акција 

потписан 12. марта 2018. године између друштава Telenor Pakistan, Alipay и ТMВ. [...]. 

 

На основу свега наведеног, индивидуална контрола друштва Telenor Pakistan над 

друштвом ТMВ трансформисаће се у заједничку контролу друштава Telenor Pakistan и 

Alipay над овим друштвом. 
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Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 3. Закона.  

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу 

члана 61. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске 

извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним 

годишњим приходима подносиоца пријаве оствареним на светском тржишту и на тржишту 

Републике Србије у 2017. години проистиче да исти надмашују прописане износе 

остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што значи да 

је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у 

складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

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

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009).  

Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају 

заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. 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.  

 

Подносиоци пријаве сматрају да није неопходно коначно дефинисати релевантно тржиште 

производа, јер без обзира на прихваћену дефиницију, предложена трансакција неће имати 

негативног утицаја на конкуренцију на тржишту Републике Србије, с обзиром на то да 

циљно друштво нема зависна друштва нити је остварило било какав приход на овом 

тржишту. У циљу достављања потпуних информација, подносиоци пријаве су предложили 

да се релевантно тржиште производа/услуга дефинише као тржиште мобилног плаћања и 

дигиталних финансијских услуга.  

 

Комисија је, у складу са својом надлежношћу, за потребе предметне концентрације 

релевантно тржиште производа/услуга дефинисала као тржиште услуга мобилног плаћања 

и пратећих дигиталних финансијских услуга.  

 

Услуге мобилног плаћања представљају врсту банкарских услуга и у складу са Зеленом 

књигом Европске комисије „У циљу постизања интегрисаног европског тржишта за 

плаћање картицама, путем интернета и мобилних уређаја“ ( engl. "Towards and integrated 

European market for card, internet and mobile payments"
1
), коју Европска комисија користи у 

својој пракси одлучивања (нпр. решење Европске комисије COMP/M.6967 - BNP PARIBAS 

FORTIS/ BELGACOM/ BELGIAN MOBILE WALLET), дефинисана су као плаћања код 

којих се инструкције о плаћању иницирају, преносе и потврђују мобилним телефонима и 

уређајима. Мобилна плаћања се могу користити при online (путем интернета) и offline 

(традиционални облик куповине у продавницама) куповинама. Постоје две основне 

категорије мобилног плаћања: 

                                                 
1
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0941:FIN:EN:PDF (the "Green Paper"). 
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1. „даљинска“ мобилна плаћања одвијају се путем интернета/бежичног протокола 

апликација (engl. wireless application protocol –WAP) или путем посебних SMS 

услуга које се корисницима наплаћују уз рачун мобилних оператера; 

2. мобилна плаћања на лицу места која се одвијају на месту купопродаје користећи 

мобилне уређаје које модеми за очитавање препознају и извршавају трансакцију. 

 

Подносиоци пријаве су предложили да се за потребе предметне концентрације релевантно 

географско тржиште дефинише као територија Републике Србије. Комисија је прихватила 

наведени предлог и за оцену предметне концентрације релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. 

Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је 

констатовала да циљно друштво није присутно нити је остварило било какве приходе на 

дефинисаном релевантном тржишту производа/услуга на територији Републике Србије. У 

Републици Србији, присутна је Telenor група претежно у области пружања услуга мобилне 

и фиксне телефоније, али и на дефинисаном релевантном тржишту производа посредством 

свог зависног друштва  Telenor Banka a.d.. Према наводима у пријави, подносиоци пријаве 

не поседују специфичне информације о величини тржишта услуга мобилног плаћања и 

пратећих дигиталних финансијских услуга у Републици Србији нити о тржишним уделима 

њихових конкурената на овом тржишту. У циљу достављања потпуних информација 

подносиоци пријаве су Комисији доставили податке о тржишту пружања свих банкарских 

услуга у Републици Србији на бази критеријума укупне активе банака активних у 

Републици Србији. На основу података достављених уз пријаву, базираних на Извештају 

Народне банке Србије за трећи квартал 2017. године, тржишно учешће друштва Telenor 

Banka a.d. на тржишту пружања свих банкарских услуга у Републици Србији на основу 

билансне активе износи 0,37%, а највећи конкуренти на овом тржишту у Републици 

Србији су: Banca Intesa Акционарско друштво Београд са тржишним учешћем од 17%, 

Комерцијална банка а.д. Београд са тржишним учешћем од 11,37%, Unicredit Bank Србија 

а.д. Београд са тржишним учешћем 10,9%, Société Générale банка Србија а.д. Београд са 

тржишним учешћем 8,05%, Reiffeisen Банка а.д. Београд са тржишним учешћем 7,96% и 

др. Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације неће довести до 

промене у структури овог тржишта нити до јачања тржишне позиције подносиоца пријаве. 

 

На основу напред наведеног, као и других навода у пријави, закључено је да реализација 

предметне концентрације неће изазвати негативне ефекте на дефинисаном релевантном 

тржишту производа у Републици Србији. У складу са тим, Комисија је оценила да 

спровођење предметне концентрације ни на који начин неће довести до спречавања, 

ограничавања или нарушавања конкуренције у Републици Србији.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји забринутост 

у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. Из 

тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  

  

Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. став 

1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције, а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима 
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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 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).  

 

 

 

 

               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ   

  

       Др Милоје Обрадовић  

 


