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

Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-810/2018-5
Датум: 6. децембар 2018. године

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 6/0-02-810/2018-1, коју је 19.
новембра 2018. године поднело привредно друштво A1 Telekom Austria AG, sa
седиштем на адреси Lassallestraße 9, 1020 Беч, Аустрија, преко пуномоћника адвоката
Тијане Којовић, из адвокатске канцеларије „BDK Advokati“, Булевар краља
Александра бр. 28, Београд, дана 6. децембра 2018. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје стицањем непосредне индивидуалне контроле друштва A1 Telekom Austria
AG, sa седиштем на адреси Lassallestraße 9, 1020 Беч, Аустрија, број регистрације FN
280571f, над пословањем друштва Unify GmbH, са седиштем на адреси Siemensstraße
92, 1210 Беч, Аустрија, број регистрације FN 286579s, у области пружања услуга
приватних телефонских централа и повезаних услуга, које обухвата Уговоре о
закупу и Уговоре о сервисирању са око 3 600 купаца у Аустрији, укључујући
инсталирану опрему и које представља самосталну пословну целину.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво A1 Telekom Austria AG дана
22.
новембра
2018.
године
уплатио
износ
од
2.960.130,00
(двамилионадеветстошездесетхиљадастотридесет и 00/100) динара на рачун
Комисије за заштиту конкуренције, што представља одговарајући прописани износ за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уплате.

Образложење
Привредно друштво A1 Telekom Austria AG, sa седиштем на адреси Lassallestraße 9,
1020 Беч, Аустрија, број регистрације FN 280571f (у даљем тексту: A1 или
подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту:
Комисија), 19. новембра 2018. године, преко пуномоћника адвоката Тијане Којовић,
из адвокатске канцеларије „BDK Advokati“, Булевар краља Александра бр. 28,
Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-810/2018-1. Подносилац пријаве је
доставио и допуну пријаве 23. новембра 2018. године.
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), чиме су испуњени услови за
поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни
део пријаве концентрације чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је
уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II
диспозитива.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон),
подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту одређених података
садржаних у пријави концентрације. Садржину захтева представља спецификација
података чија се заштита тражи, као и образложење разлога за постављање таквог
захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним Закључком о заштити
података.
Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве, привредно друштво A1 послује у оквиру Telekom Austria групе
друштава, којом као крајње матично друштво управља акционарско друштво
Telekom Austria AG, са седиштем на адреси Lassellestrasse 9, 1020 Беч, Аустрија, број
регистрације FN 144477t.
Telekom Austria група послује у неколико земаља у централној и источној Европи,
као телекомуникациони оператор (Аустрија, Бугарска, Белорусија, Хрватска,
Лихтенштајн, Република Македонија, Република Србија и Словенија), а асортиман
производа ове групе обухвата производе и услуге у области телефоније, услуга
широкопојасног приступа интернету, мултимедијалних услуга, преноса података и
ИТ решења. Крајњу контролу над Telekom Austria групом врши мексичко друштво
América Móvil, S.A.B. de C.V., једна од водећих светских компанија у сектору
телекомуникација, која послује у северној, централној и јужној Америци пружајући
услуге мобилне и фиксне телефоније, широкопојасног приступа интернету и
телевизије.
У Републици Србији, Telekom Austria група има регистровано зависно друштво
VIP Mobile д.о.о., са седиштем на адреси Милутина Миланковића бр. 1ж, Београд,
матични број 20220023 (у даљем тексту: VIP Mobile). Друштво VIP Mobile пружа
услуге мобилне телефоније физичким и правним лицима, и његов асортиман
производа обухвата pre-paid и post-paid услуге мобилне телефоније, услуге 3G/4G
интернета и мобилне апликације, као и продају различитих апарата, као што су
мобилни телефони и 3G/4G интернет уређаји.
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Предметном трансакцијом обухваћено је пословање у власништву друштва Unify
GmbH, са седиштем на адреси Siemensstraße 92, 1210 Беч, Аустрија, број
регистрације FN 286579s (у даљем тексту: Unify) које обухвата Уговоре о закупу и
Уговоре о сервисирању приватних телефонских централа са око 3 600 купаца у
Аустрији, укључујући инсталирану опрему која је предмет ових Уговора. Друштво
Unify послује у оквиру ткзв. Atos групе друштава и активно је у производњи система
приватних телефонских централа које дистрибуира крајњим корисницима директно
или индиректно преко својих дистрибутивних партнера. Производња система
приватних телефонских централа друштва Unify није обухваћена предметном
трансакцијом.
Пословне активности Atos групе обухватају читав спектар дигиталних услуга, и то
услуге консалтинга и интеграције система, услуге управљања и екстернализације
пословних процеса, пословање у облаку, решења за велике базе података и сајбер
безбедност, као и трансакционе услуге преко Worldline-a. Информатичка (ИТ)
решења Atos групе се примењују у различитим пословним секторима као што су
производња, малопродаја и транспорт, јавни сектор и здравство, енергетика, одбрана,
телекомуникације, медији, комуналне и финансијске услуге и др. Послује широм
света под робним маркама Atos, Atos Codex, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Canopy,
Unify и Worldline.
У Србији, Atos група има регистровано зависно друштво Atos IT Services and
Solutions doo Beograd (Novi Beograd), са седиштем на адреси Данила Лекића Шпанца
31, Нови Београд, матични број: 20665394, претежна регистрована делатност:
rачунарско програмирање, шифра делатности: 6201(у даљем тексту: Atos Србија).
Atos Србија пружа широк спектар ИТ услуга у области софтверског развоја и
интеграција. Ово друштво није обухваћено предметном трансакцијом.
Опис концентрације и aкт о концентрацији
Као правни основ предметне концентрације Комисији је достављен Уговор о продаји
закључен 20. новембра 2018. године између друштва А1, у својству купца и друштва
Unify, у својству продавца.
У складу са горе наведеним Уговором, [...].
Испуњеност услова за подношењe пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) 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 групе друштава којој припада подносилац пријаве,
оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије у 2017. години,
проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из
члана 61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације
Комисији. Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 1. тачка 1. Закона.
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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). 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.
Присутност учесника у концентрацији у Републици Србији претходно је већ
образложена.
Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, а нарочито
пословне активности на које се односи предмет трансакције, Комисија је за потребе
оцене предметне концентрације, релевантно тржиште производа дефинисала као
тржиште пружања услуга приватних телефонских централа и повезаних услуга,
прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве.
Приватне телефонске централе (eng. private branch exchanges PBXs), представљају
системе телефонских централа који се састоје од хардвера (опреме) и интегрисаног
софтвера намењених појединачним пословним јединицама или канцеларијама. У
складу са праксом Европске комисије (одлука Европске комисије COMPM.8131 – tele
2 Sverige/TDC Sverige) приватним телефонским централама се остварује конекција
између интерних телефона одређене организације, као и њихово повезивање на јавну
телефонску мрежу. Приватне телефонске централе могу бити лоциране у
просторијама корисника, у просторијама провајдера/оператора или на „cloud“-у.
Пружање услуга приватних телефонских централа може да укључује и повезане
услуге као што су инсталирање опреме за приватне телефонске централе (ако су
лоциране у просторијама корисника), услуге сервисирања, подршке пословању, кол
центра и др.
Комисија је 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 подносилац пријаве као ни циљно пословање предметне трансакције
нису присутни на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици
Србији.
На основу напред наведеног, као и других навода у пријави, закључено је да
реализација предметне концентрације неће довести до хоризонталних преклапања
нити ће изазвати негативне вертикалне ефекте на дефинисаном релевантном
тржишту производа у Републици Србији. У складу са тим, Комисија је оценила да
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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 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
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