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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 6/0-02-663/2021-1 коју је дана 27. септембра 2021. године, 

поднело привредно друштво WP/AP Telecom Holdings IV B.V, са седиштем на адреси  

Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Амстердам, Холандија, преко пуномоћника Бојанe 

Миљановић, адвоката у сарадњи са адвокатском канцеларијом Karanovic & Partners, 

Ресавска 23, Београд, дана 21. октобра 2021. године, доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем заједничке контроле од стране привредних друштава WP GG 

Holdings XV B.V, са седиштем на адреси Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Амстердам, 

Холандија, матични број 82168636, и Trifecta Holdco S.à r.l, са седиштем на адреси 1-3, 

Boulevard de la Foire, L-1528, Луксембург, матични број B-258.416, преко привредног 

друштва WP/AP Telecom Holdings IV B.V, са седиштем на адреси  Strawinskylaan 3051, 

1077 ZX Амстердам, Холандија, матични број 83455981, над привредним друштвом T-

Mobile Netherlands Holding B.V, са седиштем на адреси Waldorpstraat 60, 2521 CC Хаг, 

Холандија, матични број 33301092, стицањем 100% удела.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво WP/AP Telecom 

Holdings IV B.V, уплатило дана 11. октобра 2021. године износ од ХХХ и доплатило 

дана 20. октобра 2021. године ХХХ на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

укупно 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 WP/AP Telecom Holdings IV B.V, са седиштем на адреси  

Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Амстердам, Холандија, матични број 83455981 (у даљем 

тексту: WP/AP Telecom Holdings или подносилац пријаве), поднело је дана 27. 

септембра 2021. године, преко пуномоћника Бојанe Миљановић, адвоката у сарадњи са 

адвокатском канцеларијом Karanovic & Partners, Ресавска 23, Београд, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-663/2021-1 (у даљем тексту: пријава). 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/ IV, Београд 

Број: 6/0-02-663/2021-5 

Датум: 21. октобар 2021. године 
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Пријава је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) достављена 

поштом 27. септембра 2021. године, као пошиљка послата 21. септембра 2021. године. 

Допуна пријаве је достављена 27. септембра 2021. године. Подносилац пријаве је 

предложио да Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном 

поступку.  

 

Увидом у достављену документацију, и допуну пријаве од 27. септембра 2021. године, 

Комисија је утврдила да је поднета пријава потпуна и у складу са Законом о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон) и 

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 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, WP/AP Telecom Holdings, је новоосновано друштво које је 

посредно у заједничком власништву и под заједничком контролом следећих друштава: 

- WP GG Holdings XV B.V. (око 50% удела), са седиштем на адреси Strawinskylaan 

3051, 1077 ZX Амстердам, Холандија, матични број 82168636 (у даљем тексту: 

WP GG Holdings), које је индиректно у искључивом власништву одређених 

инвестиционих фондова (у даљем тексту: WP Фондови), којима управља 

привредно друштво Warburg Pincus LLC, са седиштем на адреси 450 Lexington 

Avenue, Њујорк, NY10017, САД (у даљем тексту: WP) и  

- Trifecta Holdco S.à r.l. (око 50% удела ), са седиштем на адреси 1-3, Boulevard de 

la Foire, L-1528, Луксембург, матични број B-258.416 (у даљем тексту: Trifecta), 

које је у искључивом власништву одређених инвестиционих фондова (у даљем 

тексту: АP Фондови), које саветује Apax Partners LLP, са седиштем на адреси 33 

Jermyn Street, Лондон SW1Y 6DN, Уједињено Краљевство (у даљем тексту: AP) 

 

WP GG Holdings је друштво за држање удела које је у искључивом власништву WP 

Фондова, којима управља WP. WP је глобално друштво приватног капитала са 

седиштем у Њујорку. Портфолио друштва WP-а су присутна у разним секторима, 

укључујући потрошњу, енергетику, финансијске услуге, здравство, индустријске и 

пословне услуге и технологију, медије и телекомуникације.  

 

У Републици Србији WP Фондови су присутни преко [...] Поред наведеног друштва, 

WP Фондови су остварили приход у Србији у 2020. години и преко друштава која 

немају регистровано присуство у Србији.  

 

Trifecta је друштво за држање удела које је у искључивом власништву АP Фондова, 

које саветује АP. АP је енглеско партнерство ограничене одговорности и крајње 

матично друштво бројних правних лица која пружају саветодавне услуге 

инвестиционим фондовома, односно АP Фондовима, а који инвестирају у низ разних 

индустријских сектора попут технологије и телекомуникација, здравства, 
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финансијских и пословних услуга, као и сектор малопродаје, потрошње, затим у 

индустрију забаве и разоноде. Седиште АP-а је у Лондону, Уједињено Краљевство. 

 

У Републци Србији, АP Фондови су присутни преко следећих друштава: 

- Takko Fashion Serbia d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Владимира Поповића 

6, Београд, матични број 20703717. Претежна регистрована делатност друштва је 

трговина ан мало одећом у специјализованим продавницама; и  

- Preduzeće za promet i distribuciju sanitarnih sistema TOI TOI d.o.o. Beograd, са 

седиштем на адреси Булевар Краља Александра 177, матични број 17404652. 

Претежна регистрована делатност друштва је скупљање отпада који није опасан.  

 

Спровођењем концентрације, друштва WP GG Holdings и Trifecta стичу посредну 

заједничку контролу преко подносиоца пријаве над привредним друштвом T-Mobile 

Netherlands Holding B.V, са седиштем на адреси Waldorpstraat 60, 2521 CC Хаг, 

Холандија, матични број 33301092 (у даљем тексту: TMNL или циљно друштво). 

TMNL је холдинг друштво које послује само преко својих зависних друштава. Циљно 

друштво, преко својих зависних друштава у искључивом власништву, T-Mobile 

Netherlands B.V. и T- Mobile Thuis B.V., пружа мобилне и фиксне телекомуникационе 

услуге приватним и пословним корисницима у Холандији, као и услуге велепродајног 

приступа интернету у Холандији.  

 

TMNL је активан на холандском малопродајном тржишту пружања услуга мобилних 

комуникација, као један од три оператора мобилне телефоније и нуди мобилне 

телекомуникационе услуге путем сопствене мобилне мреже засноване на 2G, 3G, 4G и 

5G технологији са националном покривеношћу. TMNL је такође присутан на 

велепродајном тржишту за приступ и оригинацију позива у мобилним мрежама, где 

пружа велепродајну услугу приступа разлучитим виртуелним мобилним оператерима, 

као што су Delta Mobiel PrioCom, Public Mobiliti и пружаоцу инфраструктуре мобилне 

виртуелне мреже Pareteum-у.  

 

Поред тога, циљно друштво пружа малопродајне услуге фиксне телефоније приватним 

и пословним корисницима првенствено на основу велепродајних услуга фиксног 

приступа купљених од KPN-a. TMNL такође нуди брз приступ интернету потрошачима 

коришћењем оптичке мреже коју је развио Primevest, односно Open Dutch Fiber. 

Седиште циљног друштва је у Хагу, Холандија. Циљно друштво није активно и није 

остварило приход у Србији у 2020. години. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Предложена трансакција се односи на стицање посредне заједничке контроле од стране 

друштава WP GG Holdings и Trifecta, преко подносиоца пријаве, друштва WP/AP 

Telecom Holdings, над друштвом TMNL.  

 

За сврху спровођења предложене трансакције WP GG Holdings и Trifecta су основали 

подносиоца пријаве, који ће директно стећи уделе у циљном друштву. Имајући у виду 

власништво у циљном друштву и контролна права у вези са стратешким питањима, 

попут годишњег пословног плана, годишњег буџета и већих улагања, WP GG Holdings 

и Trifecta ће вршити заједничку контролу над подносиоцем. Додатно, [...] 

Предложена трансакција биће спроведена на основу Уговора о купопродаји 

закљученог 6. септембра 2021. године, на основу којег ће подносилац пријаве купити 
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све уделе у основном капиталу циљног друштва од Deutsche Telekom Europe B.V., 

(индиректно) зависног друштва Deutsche Telekom AG који држи 75% удела у TMNL-у, 

и Tele2 Sverige AB, који држи преосталих 25% удела у TMNL-у.  

 

Као резултат спровођења предложене трансакције, WP GG Holdings и Trifecta ће (преко 

подносиоца пријаве друштва WP/AP Telecom Holdings I B.V.) вршити заједничку 

контролу над циљним друштвом.  

 

 

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 3) Закона.  

 

На основу достављених података о висини укупних прихода које су сви учесници у 

концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике Србије, 

Комисија је утврдила да су подносиоци пријаве 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). 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. 

 

TMNL је присутан на телекомуникационим тржиштима у Холандији. TMNL није 

присутан и не остварује било какав приход у Србији. Портфолио друштва која 

контролишу WP Фондови, односно AP Фондови, нису активна нити остварују приход 

на било ком од телекомуникационих тржишта у Србији. 

 

Подносилац стога сматра да, за потребе предметне пријаве, није неопходно коначно 

дефинисати релевантно тржиште производа јер, без обзира на усвојену дефиницију 

тржишта, трансакција неће имати било каквих ефеката по конкуренцију у Републици 

Србији, имајући у виду да циљно друштво уопште није присутно у Србији. Из овог 

разлога прецизна дефиниција релевантног тржишта може остати отворена. 

 

Међутим, ради потпуности пријаве и имајући у виду пословне активности циљног 

друштва, подносилац пријаве сматра да би се релевантно тржиште производа за 

потребе пријављене концентрације могло дефинисати као тржиште за пружање 

телекомуникационих услуга. Подносилац наводи да није потребно даље делити ово 



5 

тржиште према конкретним врстама телекомуникационих услуга, будући да 

предложена трансакција нема никаквих ефеката на било које тржиште у Србији. 

Уколико ужа тржишта буду разматрана подносилац пријаве наводи да би требало да 

укључе тржиште пружања услуга мобилне телефоније и тржиште пружања услуга 

фиксне телефоније.  

 

Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа роба/услуга, односно 

пословне активности учесника у концентрацији, а нарочито циљног друштва, Комисија 

је у овом случају, дефинисала следећа релевантна тржишта производа: 

1. малопродајно тржиште пружања услуга мобилне телефоније и  

2. малопродајно тржиште пружања услуга фиксне телефоније. 

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште, за оба претходно дефинисана релевантна тржишта производа, у складу са 

својом надлежношћу дефинисала као територију Републике Србије.  

 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да спровођење 

предметне концентрације неће изазвати негативне ефекте у области конкуренције у 

Републици Србији, будући да учесници у концентрацији, односно подносилац пријаве 

и циљно друштво, нису присутни ни на једном од дефинисаних релевантних тржишта 

производа у Републици Србији. 

 

Узимајући у обзир све претходно наведено, Комисија је констатовала да предметна 

концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на релевантном тржишту 

и да неће негативно утицати на конкуренцију у Републици Србији, оценивши да не 

постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености 

концентрације из чл. 19. Закона, па је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења. 

 

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. 

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 – 
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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. 

 

 

 

 

 


