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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 6/0-02-487/2022-1, коју је дана 31. маја 2022. године 

поднело привредно друштво A1 Bulgaria EAD, са седиштем на адреси Кукуш бр. 1, 

Илинден Дистрикт, 1309 Софија, Бугарска, преко пуномоћника адвоката Срђана 

Јанковића из Београда, Војводе Бране 59/9, дана 6. јула 2022. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва A1 Bulgaria 

EAD, са седиштем на адреси Кукуш бр. 1, Илинден Дистрикт, 1309 Софија, Бугарска, 

матични број 131468980, над привредним друштвом Стемо о.о.д., са седиштем на 

адреси Николаевска 48, Габрово, Бугарска, матични број 817080126, куповином 100% 

удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац  пријаве, привредно друштво A1 Bulgaria EAD 

дана 2. јуна 2022. године, уплатио 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 

 

Привредно друштво A1 Bulgaria EAD, са седиштем на адреси Кукуш бр. 1, Илинден 

Дистрикт, 1309 Софија, Бугарска, матични број 131468980 (даље у тексту: подносилац 

пријаве или А1), поднело је дана 31. маја 2022. године, преко пуномоћника, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-487/2022-1 (даље у тексту: пријава). 

Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. 

Допуна пријаве је поднета 10. јуна 2022. године. 

 

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

које проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава 
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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 садржини и начину 

подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16). 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. 

 

 

Учесници у концентрацији 

 

Подносилац пријаве је део А1 Telekom Austria групе друштава која је под непосредном 

контролом друштва Telekom Austria AG, са седиштем на адреси Lassallestrasse бр. 9, 

Беч, Аустрија, матични број FN 144477 (даље: Телеком Аустрија или А1 Телеком 

Аустрија група). Телеком Аустрија је телекомуникациони оператер који послује у 

централној и источној Европи, односно Аустрији, Бугарској, Белорусији, Хрватској, 

Северној Македонији, Србији и Словенији, и портфолио ове групе обухвата производе 

и услуге из области говорне телефоније, широкопојасног приступа интернету, 

мултимедијалних услуга, података и ИТ решења, како се наводи у пријави.  

 

У Републици Србији, А1 Телеком Аустрија Група је активна преко зависних друштава 

А1 доо Београд, са седиштем на адреси Милутина Миланковића бр. 1ж, Београд, 

матични број 20220023, које се бави пружањем услуга мобилне телефоније, и A1 

Towers Infrastrukture, са седиштем на адреси Милутина Миланковића бр. 1ж Београд, 

матични број 21645575, које је оператор мрежне инфраструктуре. 

 

Искључиву непосредну контролу над Телеком Аустрија има компанија America Movil 

S.A.B.de C.V., активна у централној, северној и јужној Америци, чији производи и 

услуге укључују фиксну телефонију, интернет и телевизију. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Стемо о.о.д., са седиштем на адреси Николаевска 48, Габрово, Бугарска, 

матични број 817080126 (даље у тексту: циљно друштво или Стемо). Власници циљног 

друштва су физичка лица Христо Тотев Ковачев - са 29,23% учешћа у капиталу 

друштва; Стефан Раичев Моров - са 28,43% учешћа у капиталу друштва; Иван 

Атанасов Бојинов – са 22,7% учешћа у капиталу друштва; и Георги Тихомиров Тихов - 

са 19,64% учешћа у капиталу друштва. 

 

Циљно друштво пружа широк спектар услуга крајњим корисницима, као што су 

испорука ИТ хардвера и софтвера, технолошке услуге, имплементација SAP пословног 

система, развој и имплементација посебних софвера. Ове услуге имају за циљ повезање 

ефикасности, продуктивност, сигурности и поузданости IT инфраструктуре и пружају 

се током целог века рада информатичког система – консалтинг, истраживање, анализе, 

дизајн, планирање, имплементација, операције, оптимизација, одржавање и обнова, 

како се наводи у пријави. Активности циљног друштва су ограничене само на 

територију Бугарске и оно нема активности нити продаје на територији Србије, тј. није 

активно у Србији. 

 



3 

 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ концентрације, Комисији је достављен Уговор о купопродаји удела 

закључен 16. маја 2022. године. Овим уговором, подносилац ће куповином 100% 

учешћа у капиталу циљног друштва стећи директну појединачну контролу над циљним 

друштвом.  

 

 

Испуњеност услова за подношење 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 у концентрацији. Из 

података о укупним годишњим приходима учесника у концентрацији оствареним на 

светском тржишту и на тржишту Републике Србије који су достављени Комисији, 

проистиче да су ови приходи виши од износа остварених укупних годишњих прихода 

из члана 61. став 1. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне 

концентрације. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. Закона. 

 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште производа 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 за потребе оцене ефеката предметне концентрације, а 

узимајући у обзир првенствено пословне активности циљног друштва, релевантно 

тржиште производа треба дефинисати као тржиште инфгормационих и комуникационо 

технолошких услуга, а посебно тржиште пружања услуга које се односе на снабдевање, 

одржавање и управљање интегрисаним ИТ решењима, укључујући телекомуникациону 

опрему и потрошачку електронику. 

 

Комисија је релевантно тржиште производа у конкретном случају, односно за потребе 

оцене ефеката предметне концентрације, одредила као тржиште пружања ИТ услуга, 

без потребе за додатним сегментирањем, имајући у виду ефекте предложене 

трансакције и да циљно друштво није активно у Србији.  

 

За потребе предметне концентрације, као релевантно географско тржиште је 

дефинисано тржиште Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези са чланом 

2. Закона, у складу са предлогом подносиоца пријаве. 
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Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да 

концентрација неће нарушити конкуренцију на релевантном тржишту, имајући у виду 

да циљно друштво није активно у Србији и да нема преклапања у пословању учесника 

у концентрацији на овом тржишту.  

 

Сходно наведеном, Комисија закључује 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 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 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 - 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.   

 

 

 

 

                                                                                                


