
    
 

    Објављени текст не садржи заштићене податке или изостављене 
податке.Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или распону који   

Комисија сматра одговарајућим начином заштите,а изостављени подаци 

ознаком ХХX                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

                    

Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 37. став 2. и чл. 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 6/0-02-760/2020-1, коју је 14. децембра поднело друштво A1 

Telekom Austria, акционарско друштво са седиштем LassallestraBe 9, 1020 Беч, 

Аустрија, дана 30. децембра 2020. године, доноси следеће 

 

                                                                РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног друштва A1 

Telekom Austria, акционарског друштва са седиштем у LassallestraBe 9, 1020 Беч, 

Аустрија, матични број FN 28057 f, над делом пословања друштва NTT Austria GmbH, 

са седиштем у Бечу и матичним бројем FN 198244k. 

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве дана 17.децембра 2020. године 

уплатили износ од ХХХ евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што 

представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

                                                                 Образложење 

 

 

Друштво A1 Telekom Austria, акционарско друштво са седиштем у LassallestraBe 9, 

1020 Беч, Аустрија, матични број FN 280571f, ( у даљем тексту: А1 или подносилац 

пријаве), поднело је дана 14. децембра 2020. године преко пуномоћника, адвокатске 

канцеларије Петрикић&Партнери АОД из Београда, ул. Крунска 73, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-760/20120-1 (у даљем тексту: 

пријава).  

 

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

које проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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 
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садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 

05/16). Извод о извршеној уплати, као саставни део списа предмета, потврђује да је 

прописани износ за издавање акта уплаћен у целости, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

 

На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције, подносилац пријаве је поднео 

Комисији захтев за заштиту одређених података број 6/0-02-760/2020-2, од 23. 

децембра 2020.године (у даљем тексту: захтев). Садржину захтева представља 

спецификација података из пријаве, а чија се заштита тражи, као и образложење 

разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним 

Закључком о заштити података. 

 

 

 Учесници концентрације 

 

Подносилац је део A1 Telekom Austria Групе (А1 Група) која јуе под крајњом 

контролом America Movil, S.A.B. de C.V. (Група подносиоца). 

Група подносиоца је преко America Movil активна у се3верној, Централној и Јужној 

Америци кроз непосредно или посредно контролисана зависна друштва. Производи и 

услуге ове групе укључују фиксну телефонију, интернет и телевизију. У Европи ова 

група је присутна преко А1 Групе, те осим тога, нема других активности. 

У републици Србији, ова Група је активна преко зависног друштва А1 Групе – VIP 

Mobile д.о.о. са седиштем на адреси Милутина Миланковића 1ж, Београд, матични број 

20220023. Ово друштво пружа услуге мобилне телефоније физичким и правним 

лицима и његов асортиман производа обухвата prepaid и post – paid услуге мобилне 

телефоније, услуге 3G/4G интернета и мобилне апликације. Поред тога ово друштво 

врши и продају различитих апарата, као што су мобилни телефони и 3G/4G интернет 

уређаји. 

 

Циљно пословање је део пословања NTT Аustria GmbH(продавац) са седиштем у 

Бечу, и матичним бројем FN 198244k, и даље, ова група, однсоно продавац је део NTT 

Групе са седиштем у Лондону, Уједињено Краљевство, које пружа различите IT 

услуге. Циљно пословање састоји се из уговора о одржавању и сервисирању приватних 

телефонских централа закључени са клијентима у Аустрији, одређених покретних 

ствари и то превасходно залиха заменских делова као и за Циљно пословање 

релевантних запослених продавца. 

Циљно пословање није активно, односно не остварује промет на територији Србије.  

 

 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација је заснована на Уговору о куповини закљученог 27.новембра 

2020. године између подносиоца и продаваца на основу чега ће подносилац купити 

циљно пословање од продавца, и тиме стећи непосредну контролу над циљним 

друштвом. 

Комисији је достављен наведени Уговор, који је Комисија прихватила као ваљани 

правни основ посматране концентрације. 

 

 



 

Услови за подношење пријаве 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 

 

Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода учесника 

концентрације, остварених на светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2019. 

години,утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу пријаве концентрације, јер је 

укупан приход свих учесника у концентрацији у 2019. години већи од износа који је 

прописан чланом 61. став 1. тачка 1) Закона, као услова за пријаву концентрације. 

Пријава концентрације је поднета благовремено и у складу са чланом 63. Закона. 

 

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. 

 

Подносилац пријаве сматра да релевантно тржиште производа, обзиром на пословне 

активности циљног пословања, може бити дефинисано као тржиште дистрибуције 

(продаје односно изнајмљивања) приватних телефонских централа. 

 Полазећи од својстава, намене односно од делатности учесника концентрације, 

нарочито имајући у виду да је Европска комисија у својој пракси тржиште приватних 

телефонских централа и повезаних услуга дефинисала као посебно тржиште, без даље 

сегментације, Комисија је прихватила предлог подносиоца. Преклапање активности 

учесника у концентрацији не постоји обзиром да циљно друштво не послује у Србији. 

Релевантно географско тржиште Комисија је дефинисала на националном нивоу као 

тржиште Републике Србије у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу доступних података и података који су јој достављени уз пријаву 

концентрације, закључила да концентрација ни на који начин неће  утицати на промену 

тржишне структуре на дефинисаном релевантном тржишту у Србији, те да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења. 

 

Одлука у ставу II диспозитива решења 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 и 95/2018). 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Небојша Перић 

 

 


