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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 6/0-02-354/2020-1 од 16. марта 2020. године, коју је 
поднело привредно друштво „А1 Slovenija, telekomunikacijske stortive“ d.d, са седиштем 
на адреси Šmartinska cesta 134B, Љубљана, Словенија, преко пуномоћника Мине 
Радонић, из адвокатске канцеларије „Petrikić & Partneri“, Крунска 73, Београд, дана 10. 
априла 2020. године, доноси следеће  

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 
која настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране привредног 
друштва „А1 Slovenija, telekomunikacijske stortive“ d.d, са седиштем на адреси 
Šmartinska cesta 134B, Љубљана, Словенија, матични број 1196332000, над привредним 
друштвом „Studio Proteus, produkcija audio video kaset“ d.o.o. са седиштем на адреси 
Cesta v Staro vas 2, Postojna, Словенија, матични број 5490553000, куповином удела. 

 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „А1 Slovenija, 

telekomunikacijske stortive“, дана 18. марта 2020. године, уплатио ХХХ на рачун 
Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу за издавање 
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку 

О б р а з л о ж е њ е 
 
Привредно друштво „А1 Slovenija, telekomunikacijske stortive“ d.d, са седиштем на 

адреси Šmartinska cesta 134B, Љубљана, Словенија, матични број 1196332000 (даље у 
тексту: подносилац пријаве или „А1 Slovenija, telekomunikacijske stortive“), поднело је 
Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), дана 16. марта 2020. 
године, преко пуномоћника Мине Радонић, из адвокатске канцеларије „Petrikić & 
Partneri“, Крунска 73, Београд, пријаву концентрације која је заведена под бројем  6/0-
02-354/2020-1. Допуне пријаве су поднете 19. и 23. марта 2020. године. 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/ IV, Београд 
Број: 6/0-02-354/2020-6 

Датум: 10. април 2020. године 
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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. У списима 
предмета се налази 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 („Службени гласник РС“, 
број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији 
захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је 
о овом захтеву одлучила посебним закључком о заштити података. 
 

1. Учесници у концентрацији  

 
Подносилац пријаве послује у оквиру групације „А1 Telekom Austria“, која је под 

крајњом контролом мексичког друштва América Móvil, S.A.B. de C.V. Група „А1 
Telekom Austria“ је телекомуникациони оператер у централној и источној Европи и 
послује у неколико земаља: Аустрија, Бугарска, Белорусија, Хрватска, Лихтенштајн, 
Северна Македонија, Србија и Словенија. Асортиман производа ове групе обухвата 
производе и услуге у области фиксне и мобилне телефоније, приступа интернету, 
мултимедијалних услуга, преноса података и IT решења. Група подносиоца пријаве 
преко друштва América Móvil послује у северној, централној и јужној Америци, 
пружајући услуге мобилне и фиксне телефоније, широкопојасног интернета и 
телевизије. 

У Србији, групација „Telekom Austria“ послује преко зависног друшва – „VIP 
Mobile“ д.о.о. са седиштем на адреси Милутина Миланковића 1ж, Београд, матични 
број 20220023. Друштво „VIP Mobile“ пружа услуге мобилне телефоније физичким и 
правним лицима, и њихов 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.  

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу 
над привредним друштвом „Studio Proteus, produkcija audio video kaset“ d.o.o. са 
седиштем на адреси Cesta v Staro vas 2, Postojna, Словенија, матични број 5490553000 
(даље у тексту: циљно друштво). Циљно друштво је активно у пружању 
телекомуникационих услуга, и то фиксне телефоније, дистрибуције медијских садржаја 
и интернета на територији општине Постојна у Словенији. Циљно друштво пружа ове 
услуге путем кабловске инфраструктуре, управља и одржава телекомуникациону 
инфраструктуру и омогућава приступ овој инфраструктури (која се састоји од 
коаксијалног кабла и fiber optic мреже), чиме обезбеђује пренос интернета, гласа, 
података, текста звука и слика.   

Једини власник циљног друштва је физичко лице Закарије Ернест, са 
пребивалиштем на адреси Globočnikova ulica 23, Postojna, Словенија. Циљно друштво 
нема зависних друштава, нити је није активно на територији Републике Србије.    

 
 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 
Правни основ за концентрацију је Уговор о купопродаји, закључен 28. фебруара 

2020. године, између подносиоца пријаве, као купца, и власника циљног друштва, као 
продавца. Овим уговором је предвиђено да подносилац пријаве стекне 100% удела у 
циљном друштву и непосредну појединачну контролу над циљним друштвом. 
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3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Узимајући у обзир да, у тренутку подношења 
предметне пријаве, финансијски извештаји подносиоца пријаве зa 2019. годину нису 
били доступни, подносилац пријаве је доставио његове финансијске извештаје који се 
односе на 2018. годину. На основу достављених података о висини укупних прихода 
које су сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту 
Републике Србије у 2018. години, Комисија је утврдила да су учесници у 
концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника 
већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву 
концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације поднета у складу са 
чланом 63. став 1. Закона 

 
4. Релевантно тржиште    

 
Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и 

Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник 
РС“, бр. 89/2009). За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је у 
конкретном случају одредила следећа релевантна тржишта производа: 

1) малопродајно тржиште дистрибуције медијских садржаја, 
2) малопродајно тржиште услуга широкопојасног приступа интернету, 
3) малопродајно тржиште услуга фиксне телефоније. 
Комисија је на тај начин прихватила предлог подносиоца пријаве који сматра да 

се релевантна тржишта производа могу дефинисати на наведени начин, имајући у виду 
активности учесника у концентрацији и преклапања у њиховим пословним 
активностима. Комисија је приликом одређивања релевантних тржишта, за потребе 
испитивања ефеката пријављене концентрације, имала у виду своју досадашњу праксу 
и праксу која постоји у ЕУ. 

Релевантна географска тржишта су у конкретном случају, односно за потребе 
оцене пријављене концентрације, одређена као национална, односно као тржиште 
Републике Србије, што је у складу са предлогом подносиоца пријаве. 

Прво тржиште производа одређено је као малопродајно тржиште дистрибуције 
медијских садржаја, при чему је Комисија услугу дистрибуције медијских садржаја 
посматрала као јединствену, без обзира на различите техничке облике дистрибуције 
медијских садржаја, односно без обзира на врсту мреже преко које се пружа ова услуга. 
Зато је и малопродајно тржиште дистрибуције медијских садржаја посматрала као 
јединствено и технолошки неутрално, узимајући у обзир пружање услуге дистрибуције 
крајњим корисницима.  

Комисија је у релевантно тржиште производа укључила све услуге дистрибуције 
медијских садржаја на територији Републике Србије које, независно од технологије, 
оператори пружају претплатницима преко електронских комуникационих мрежa. У 
Републици Србији, услуге дистрибуције се пружају преко кабловске мреже 
(коаксијалне, хибридне – KDS), јавне фиксне телефонске мреже (IPTV), сателитске 
мреже (DTH – Direct to the home), бежичне мреже, путем DTT (земаљски дигитални 
пренос, земаљска дигитална телевизија), као и путем ОТТ платформе. 

Друго релевантно тржиште производа је одређено као малопродајно тржиште 
пружања услуга широкопојасног приступа интернету, које укључује и друге повезане 
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услуге, тј. услуге повезане са електронском комуникационом мрежом или 
електронском комуникационом услугом, које омогућавају или подржавају пружање 
услуга путем те мреже или услуге, или се могу искористити у те сврхе. Услуге 
широкопојасног приступа интернету могу да се пружају помоћу технологија фиксног 
приступа (кабловска или хDSL платформа), технологија мобилног приступа и других 
технологија, с тим што се широкопојасни приступ интернету помоћу технологија 
мобилног приступа и других технологија, по правилу, не сматра заменљивим приступу 
помоћу технологија фиксног приступа. 

Приступ широкопојасном интернету са фиксне локације према технологији 
дистрибуције може се остварити на следеће начине: путем бакрене парице (xDSL), 
путем кабловских мрежа, путем оптичких влакана, путем фиксних бежичних мрежа 
(Homebox, WiMAX, Wi-Fi, Hot-Spots), путем мобилних мрежа (преко USB модема). 
Широкопојасни приступ интернету путем хDSL (нпр. путем АDSL, АDSL2 и VDSL) и 
кабловским путем сличан је по својим карактеристикама (по брзини, цени и сврси), док 
се широкопојасни приступ интернету путем мобилних (нпр. 3G/UMTS, 4G) и других 
технологија сматра технологијом алтернативног приступа.  Отуда се тржиште пружања 
услуга широкопојасног приступа интернету помоћу технологија фиксног приступа 
може сматрати одвојеним тржиштем. 

Треће релевантно тржиште производа обухвата јавнe телефонскe услугe којe 
оператори пружају преко фиксне телекомуникационе мреже, а посебно услуге 
повезивања или приступа (на фиксној локацији или адреси) јавној телефонској мрежи у 
циљу успостављања и/или примања позива и осталих повезаних услуга (јавно доступне 
телефонске услуге са фиксне локације). 

На посматраном малопродајном тржишту у Србији, јавно доступне телефонске 
услуге са фиксне локације пружају се коришћењем различитих прикључака: аналогног 
(POTS) прикључка; дигиталног претплатничког прикључка ISDN; бежичног 
претплатничког прикључка FWA – CDMA; IP прикључка; и прикључка путем 
кабловских мрежа. Највећи број претплатника услуге фиксне телефоније користе 
путем аналогног (POTS) прикључка, с тим што је присутан тренд замене аналогних 
(POTS) прикључака неком врстом IP прикључка од стране крајњих корисника, јер им 
се на тај начин нуде разне могућности за комбиновање услуга и напредна технолошка 
решења.  

Комисија сматра да у овом случају није потребно додатно сегментирати 
релевантна тржишта производа, с обзиром на то да концентрација свакако неће 
нарушити конкуренцију. 

 
5. Оцена ефеката концентрације 

 
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац 
пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију на релевантним 
тржиштима, јер учесници у концентрацији не послују на релевантним тржиштима у 
Србији.  

Циљно друштво није ни на који начин присутно у Републици Србији, због чега 
нема преклапања активности учесника у концентрацији на релевантним тржиштима, а 
подносилац пријаве пружа услуге широкопојасног приступа интернету у Републици 
Србији само у оквиру свог пакета за малопродајну мобилну телефонију, при чему није 
активан на друга два релевантна тржишта у Србији. 

У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у 
смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa. 
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Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 
1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, 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 достављања решења. Достављање ће се у смислу примене прописаних 
рокова, сматрати извршеним кад истекне 15 дана од дана престанка ванредног стања. 

 
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, 106/2015 и 95/2018). 

 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
 

                                                                                            Небојша Перић с.р. 
 
 
 


