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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 35. став 2. и члана 62. 

став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), и 

члана 2. став 1. тачка 7. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 49/2011), одлучујући у 

поступку по пријави концентрације број 6/0-02-925/2018-1, коју је поднело привредно 

друштво Телеком Србија а.д., са седиштем на адреси ул. Таковска бр. 2, Београд, 

Република Србија, које заступа Предраг Ћулибрк генерални директор, дана 1. марта 

2019. године, доноси следећи 

 

 

                                                         ЗАКЉУЧАК  

 

 

I      НАСТАВЉА СЕ ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ поступак покренут по 

пријави концентрације која настаје стицањем контроле привредног друштва „Телеком 

Србија“ а.д., са регистрованим седиштем на адреси ул. Таковска бр. 2, Београд, 

Република Србија, регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 

под матичним бројем 17162543, над привредним друштвом „Telemark Systems“ d.o.o, 

са регистрованим седиштем на адреси ул. Светог Саве бр. 35, Чачак, Република Србија, 

регистрованим у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним 

бројем 20182296, куповином удела, ради испитивања да ли пријављена концентрација 

испуњава услове дозвољености из члана 19. Закона о заштити конкуренције, односно 

да ли би се спровођењем концентрације значајно ограничила, нарушила или спречила 

конкуренција на тржишту Републике Србије или његовом делу, а нарочито ако би то 

ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или јачања 

доминантног положаја.  

 

II         ПОЗИВАЈУ СЕ СВА ЛИЦА која располажу подацима, исправама или другим 

информацијама које могу допринети правилном утврђивању чињеничног стања у овом 

поступку да их неодложно доставе Комисији за заштиту конкуренције, на адресу 

Савска 25/IV, Београд. 

 

III    УТВРЂУЈЕ СЕ ОБАВЕЗА подносиoца пријаве концентрације, привредног 

друштва „Телеком Србија“ а.д. са регистрованим седиштем на адреси ул. Таковска бр. 

  
      Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV,  Београд 

Број: 6/0-03-300/2019-1 

Веза број: 6/0-02-159/2019 

     Датум: 1. март 2019. године 
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2, Београд, Република Србија, плаћања накнаде за издавање решења о одобрењу 

концентрације у испитном поступку у укупном износу од 50.000,00 (словима: 

педесетхиљада) евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке 

Србије важећем на дан уплате, с тим што се у њу урачунава динарска противвредност 

уплаћеног износа од 25.000,00 (словима: двадесетпетхиљада) евра након подношења 

пријаве и НАЛАЖЕ СЕ подносиoцу пријаве, привредном друштву „Телеком Србија“ 

а.д., са регистрованим седиштем на адреси ул. Таковска бр. 2, Београд, Република 

Србија, да уплати преостали износ накнаде у износу од 25.000,00 (словима: 

двадесетпетхиљада) евра, у динарској противвредности по средњем курсу Народне 

банке Србије важећем на дан уплате, на рачун Комисије за заштиту конкуренције 

отворен код Управе за трезор Министарства финансија Републике Србије, број 840-

880668-16, са позивом на број 6/0-03-300/2019 у року од 15 (петнаест) дана од дана 

пријема закључка. 

  

IV      Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС“ и на интернет страни 

Комисије за заштиту конкуренције. 

 

 

Образложење  

 

Привредно друштво „Телеком Србија“ а.д. (у даљем тексту: Телеком Србија или 

подносилац пријаве) са седиштем на адреси Таковска бр. 2, Београд, Република Србија, 

матични број 17162543, поднело је 31. децембра 2018. године преко законског 

заступника Предрага Ћулибрка, генералног директора, пријаву концентрације која је 

заведена под бројем 6/0-02-925/2018-1 (у даљем тексту: пријава), ради стицања 

појединачне контроле над друштвом „Telemark Systems“ d.o.o. матични број 20182296, 

сa седиштем на адреси ул. Светог Саве бр. 35, Чачак, Република Србија, куповином 

удела. 

 

Друштво Телеком Србија, као матично друштво истоимене групе друштава (у даљем 

тексту: Телеком група), регистровано је у форми акционарског друштва за обављање 

делатности кабловских телекомуникација (шифра делатности: 6110). Ова група пружа 

услуге из домена телекомуникација, попут  услуга домаћег и међународног фиксног и 

мобилног телефонског саобраћаја,  транзитирања саобраћаја, услуга преноса података, 

закупа линија, додатних услуга у области мобилне телефоније, интернета и 

мултимедијалних услуга, изградње, управљања, закупа и заштите телекомуникационе 

инфраструктуре итд. Телеком група поседује лиценце за мобилну и фиксну 

телефонију, за фиксни бежични приступ, а уписан је као оператор у евиденцију коју 

води Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем 

тексту: РАТЕЛ) и за услуге приступа широкопојасној мрежи, интернет услуге, услуге 

дистрибуције медијских садржаја и др. Највећи акционар и контролор ове групе 

друштава је Република Србија, која поседује 58,10% акција овог друштва, 20% акција 

је у сопственом власништву овог друштва, док су власници преосталих акција 

мањински акционари. 

Циљно друштво у предметној трансакцији, „Telemark Systems“ d.o.o. (у даљем тексту: 

Telemark или циљно друштво), матични број 20182296, са регистрованим седиштем на 

адреси ул. Светог Саве бр. 35, Чачак, Република Србија, пре реализације ове 

концентрације, налази се под појединачном контролом његовог оснивача и јединог 

члана, физичког лица Слободана Марковића, ул. Косте Новаковића бр. 20/А/13, 

Београд. Основну делатност циљног друштва, које као овлашћени оператор послује на 
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тржишту електронских комуникационих услуга и мрежа, представља пружање 

различитих врста услуга из области мултимедијалних услуга што одговара и његовој 

претежној регистрованој делатности (шифра делатности: 6110 - кабловске 

телекомуникације). Својим корисницима, циљно друштво пружа услуге дистрибуције 

медијског садржаја (аналогна кабловска телевизија), кабловског приступа интернету и 

фиксне телефоније, где поседује властиту инфраструктуру неопходну за обављање 

ових делатности. Telemark нема регистрованих зависних друштава у Републици 

Србији, и поседује лиценцу РАТЕЛ –а за пружање предметних услуга на територији 

одређеног броја градова/општина у Републици Србији. 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављено Писмо о намерама које су 26. 

децембра 2018. године потписали, у својству продавца, једини члан циљног друштва 

Слободан Марковић, ул. Косте Новаковића бр. 20/А/13, Београд, и у својству стицаоца, 

законски заступник друштва Телеком Србија. Овим Писмом његови потписници, 

изражавају своју спремност и озбиљну намеру да приступе преговорима ради стицања 

100% удела у основном капиталу циљног друштва, од стране подносиоца пријаве. 

Након реализације пријављене трансакције, подносилац пријаве успоставиће 

непосредну контролу над циљним друштвом што представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Пријава је поднета у складу са одредбом члана 63. 

став 2. Закона. 

Из података о укупним годишњим приходима учесника предметне концентрације 

оствареним на светском тржишту и на тржишту Републике Србије који су достављени 

Комисији, проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих 

прихода из члана 61. став 1. тачке 1) и 2) Закона, што значи да је постојала обавеза 

пријаве предметне концентрације. 

Подносилац пријаве је, полазећи од стварних активности учесника концентрације на 

тржишту Републике Србије, предложио да се за потребе овог поступка дефинишу 

следећа релевантна тржишта производа:  

- малопродајно тржиште пружања услугa фиксног широкопојасног приступа 

интернету, 

- малопродајно тржиште дистрибуције медијских услуга и 

- малопродајно тржиште пружања услуга фиксне телефоније 

За свако од наведених релевантних тржишта производа,  подносилац пријаве је 

предложио територију Србије као релевантно географско тржиште. 

 

На основу података и информација садржаних у Пријави и допунама исте, а који се 

односе на учеснике концентрације и друге учеснике који су активни на тржиштима 

која је Подносилац пријаве предложио као релевантна тржишта, произлази да би 

спровођењем концентрације дошло до значајног степена хоризонталног преклапања 

активности учесника концентрације на појединим тржиштима, са значајним тржишним 

учешћем. У складу са чл. 62. Закона, Комисија може да настави поступак испитивања 

концентрације по службеној дужности на основу закључка који доноси председник 

Комисије, ако утврди да заједнички тржишни удео учесника у концентрацији на 

тржишту Републике Србије износи најмање 40%, односно ако основано претпостави да 

концентрација не испуњава услове дозвољености из члана 19. Закона. За доношење 

одлуке у складу са Законом, неопходно је да се утврде додатне чињенице у односу на 

које ће Комисија дефинисати релевантно тржиште и оценити ефекте спровођења 

предметне концентрације. Оцењено је да подаци и информације које је доставио 
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Подносилац пријаве, нису довољни за утврђивање дозвољености концентрације  у 

скраћеном поступку због чега је неопходно спровести испитни поступак.У испитном 

поступку Комисија ће спровести све потребне радње и утврдити све чињенице и 

извести доказе неопходне за: дефинисање релевантног/их тржишта, нарочито али не 

искључиво података у односу на које ће се утврдити могућности супституције на 

страни понуде и тражње пружалаца/корисника предметних услуга а имајући у виду 

територију за коју циљно друштво има лиценцу за обављање делатности,  анализу 

структуре релевантног/их тржишта, степен концентрисаности релевантног/их 

тржишта, идентификацију стварних и потенцијалних конкурената, положај на тржишту 

учесника у концентрацији и њихових конкурената, правне и друге препреке за улазак 

на релевантно тржиште, ниво конкурентности учесника у концентрацији, интересе 

потрошача итд.  

 

Посебан аспект анализе у овом поступку ће се заснивати на подацима и оценама 

непосредних или одложених ефеката спровођења предметне концентрације 

прибављеним од стране најважнијих конкурената учесника у концентрацији, активних 

на сваком од тржишта која буду дефинисана као релевантна за предметни поступак. У 

циљу добијања података, информација и мишљења, Комисија ће се обратити и 

регулаторној агенцији а по потреби и другим државним органима и привредним 

субјектима. 

 

На основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете Пријаве и допуне, као и 

разлога који су појединачно изнети и образложени, закључено је да су испуњени 

услови за поступак испитивања предметне концентрације по службеној дужности у 

смислу члана 62. став 2, а у вези са чланом 19. Закона.  

 

Одлука у ставу I диспозитива донета је на основу члана 62. Закона.  

 

Одлука у ставу II диспозитива донета је на основу члана 35. став 2. Закона.  

 

Одлука у ставу III диспозитива донета је на основу члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

тачка 7. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције.  

 

Одлука у ставу IV диспозитива донета је на основу члана 40. Закона.  

 

 

Поука о правном средству:  

 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, али се исти може оспоравати у 

управном спору по тужби против коначног решења. 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

           Др Милоје Обрадовић с.р. 


