Објављени текст садржи заштићене податке.
Заштићени подаци приказани су ознаком [...]
или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите

Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-346/2018-4
Датум: 19. април 2018. године
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 6/0-02-346/2018-1, коју је дана 12. априла 2018. године поднело
привредно друштво Унитарное предприятие по оказанию услуг „Велком”, са седиштем на
адреси Интернациональная, д.36, пом.2, град Минск, Република Белорусија, матични број
101528843, преко пуномоћника, адвоката Тијане Којовић из адвокатског ортачког друштва
BDK Advokati AOD, Београд, Мајке Јевросиме број 23, дана 19. априла 2018. године,
доноси следеће
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне контроле привредног друштва Унитарное предприятие по оказанию
услуг „Велком”, са седиштем на адреси Интернациональная, д.36, пом.2, град Минск,
Република Белорусија, матични број 101528843, над привредним друштвом Открытое
акционерное общество „Витебский областной техно-торговый центр Гарант“, са седиштем
на адреси пр-т Московский, 66, град Витебск, Република Белорусија, матични број
300048207, до које долази куповином обичних (редовних) акција путем јавне понуде.
II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво Унитарное
предприятие по оказанию услуг „Велком”, дана 13. априла 2018. године уплатио износ од
2.955.632,50 (двамилионадеветстопедесетпетхиљадашестотридесетдва и 50/100) динара на
рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво Унитарное предприятие по оказанию услуг „Велком”, са седиштем на
адреси Интернациональная, д.36, пом.2, град Минск, Република Белорусија, матични број
101528843, поднело је дана 12. априла 2018. године преко пуномоћника, адвоката Тијане
Којовић, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-346/2018-1. Подносилац
пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија)
одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.
Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које
проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и
поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09
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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).
Подносилац пријаве је 12. априла 2018. године, доставио Комисији и захтев за одређивање
мере заштите података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број
6/0-02-346/2018-3, од 19. априла 2018. године.
Учесници концентрације
Учесник у концентрацији, привредно друштво Унитарное предприятие по оказанию услуг
„Велком”, из Белорусије (у даљем тексту: подносилац пријаве или друштво Велком),
регистровано је у Управи Обједињеног државног регистра правних субјеката и
индивидуалних предузимача Министарства правде Републике Белорусије под матичним
(регистарским) бројем 101528843, за делатност у области бежичних комуникација, шифра
делатности 61200. Једини акционар друштва Велком је привредно друштво SB Telecom
Limited, са седиштем на адреси Esperidon 12, 1087, Никозија, Кипар, матични број 90534.
Привредно друштво SB Telecom Limited послује у оквиру групе Telekom Austria Group,
која је под крајњом контролом акционарског друштва Telekom Austria AG, са седиштем на
адреси Lassellestrasse 9, 1020 Беч, Аустрија. Група Telekom Austria послује у неколико
земаља у централној и источној Европи, као телекомуникациони оператор (Аустрија,
Бугарска, Белорусија, Хрватска, Лихтенштајн, Република Македонија, Република Србија и
Словенија). Подносилац пријаве је као прилог доставио графички приказ друштава која су
под крајњом контролом привредног друштва Telekom Austria AG. Портофлио групе
Telekom Austria обухвата производе и услуге у области телефоније, широкопојасног
приступа интернету, мултимедијалних услуга, преноса података и IT решења. Контролу
над групом Telekom Austria врши мексичко друштво „América Móvil, S.A.B. de C.V.“, једно
од водећих светских компанија у сектору телекомуникација, које послује у северној,
централној и јужној Америци пружајући услуге мобилне и фиксне телефоније,
широкопојасног интернета и телевизије.
Група Telekom Austria је у Републици Србији присутна преко преко два зависна привредна
друшва: VIP Mobile д.о.о., са седиштем на адреси Милутина Миланковића 1Ж, Београд,
матични број 20220023, и Amis Telekomunikacije д.о.о., са седиштем на адреси Небојшина
8, Београд, матични број 20181265. Привредно друштво VIP Mobile пружа услуге мобилне
телефоније, широкопојасног приступа интернету физичким и правним лицима.
Портофолио производа и услуга, друштва VIP Mobile обухвата prepaid и post-paid услуге
мобилне телефоније, услуге 3G/4G интернета и мобилне апликације, продају
телекомуникационих уређаја, као што су мобилни телефони и 3G/4G интернет уређаји, као
и продају услуга дистрибуције медијског садржаја путем мобилних уређаја. Претежна
делатност привредног друштва Amis Telekomunikacije односи се на консултантске услуге у
вези са пословањем и осталим управљањем.
Учесник у концентрацији, привредно друштво Открытое акционерное общество
„Витебский областной техно-торговый центр Гарант“ (у даљем тексту: циљно друштво
или друштво Гарант), регистровано је у Управи Обједињеног државног регистра правних
субјеката и индивидуалних предузимача Министарства правде Републике Белорусије под
матичним (регистарским) бројем 300048207, за делатност која обухвата област жичних
комуникација, шифра делатности 61100. Стварна делатност циљног друштва односи се на
пружање услуга дистрибуције медијског садржаја путем коаксијалног кабла (кабловска
телевизија) и услуга широкопојасног приступа интернету. Према наводима у пријави,
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циљно друштво нема повезана друштва која су активна на територији Републике Србије,
нити је остварило приход на овом тржишту.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављенa копија „Понуде за откуп обичних
(редовних) акција отвореног акционарског друштва „Витебский областной техно-торговый
центр Гарант“ (у даљем тексту: понуда за преузимање акција). Друштво Велком је 10.
априла 2018. године упутило акционарима друштва Гарант понуду за откуп свих (96.025)
обичних акција. На основу текста понуде за преузимање акција, датум почетка откупа
акција је 23. април 2018. године, а датум завршетка 11. мај 2018. године.
Услови 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. став 1. тачка 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у
финансијске извештаје подносиоца пријаве. Из података достављених Комисији о укупним
годишњим приходима подносиоца пријаве оствареном на светском тржишту и тржишту
Републике Србије у 2017. години, проистиче да исти надмашују износе остварених
укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што значи да је постојала
обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у складу са
одредбама члана 63. став 1. тачка 2. 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.
Полазећи од стварних активности учесника концентрације, односно циљног друштва, које
услуге дистрибуције медијског садржаја и широкопојасног приступа интернету пружа
путем кабловске дистрибутивне мреже на територији области Витебск у Републици
Белорусијi, Комисија је дефинисала два релевантна тржишта производа:
1. малопродајно тржиште пружања услуге дистрибуције медијског садржаја, и
2. малопродајно тржиште пружања услуга широкопојасног приступа интернету.
Према подацима Рател-а за IV. квартал 2017. године, у Републици Србији је 1,73 милиона
претплатника користило услуге дистрибуције медијског садржаја. Најзаступљенији начин
дистрибуције медијског садржаја био је путем кабловско дистрибутивних система,
односно 59% од укупног броја претлатника. За њим следе IPTV (Internet Protocol Television
- технологије преноса медијског садржаја која се базира на употреби јавне фиксне
телефонске мреже уз коришћење xDSL модема и/или на употреби оптичке мреже) са 25%,
DTH технологије (Direct to the home - технологија која за пружање услуге дистрибуције
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медијских садржаја користи сателит) са 15%, док се свега 1% односи на остале технологије
(ОТТ платформе, дигиталне земаљске мреже на комерцијалној основи и друге). Комисија
је закључила да на тржишту Републике Србије постоји супституција између наведених
услуга које се пружају путем различитих технологија, због чега је у релевантно тржиште
укључила све комерцијалне (плаћене) услуге дистрибуције медијских садржаја на
територији Републике Србије.
Према истом извору података, у IV. кварталу 2017. године у Републици Србији било је
укупно 1,49 милона претплатника фиксног широкопојасног интернета. Комисија сматра и
да је мобилни интернет којем се приступа преко USB наменских модема (3/4Г модеми),
адекватан супститут осталим технологијама пружања услуга фиксног широкопојасног
приступа интернету, посебно имајућу у виду брзине, цене и количину преноса података.
На основу података Рател-а за 2016. годину, од укупног броја од 5,1 милиона претплатника
мобилног широкопојасног интернета, око 5%, односно око 255 хиљада претплатника је
користило мобилни интернет путем USB наменских модема. Под претпоставком да је број
претплатника који интернету приступају путем USB наменских модема остао непромењен
у 2017. години, Комисије је проценила да је у IV. кварталу 2017. године у Републици
Србији било укупно 1,745 милона претплатника широкопојасног интернета.
Најзаступљенији начин пружања услуга широкопојасног приступа интернету у IV.
кварталу 2017. године у Републици Србији био је путем бакрене парице (xDSL) са 40%. За
њим следи приступ путем кабловских мрежа са 35%, путем USB наменских модема са
14,5%, путем фиксних бежичних мрежа (Homebox, WiMAX, Wi-Fi Hot-Spots) са 5,5%,
приступ путем оптичких мрежа (FTTx) са 4,5% и осталих технологија са 0,5%.
У погледу релевантног географског тржишта, подносилац пријаве је предложио да се овај
аспект релевантног тржишта одреди на националном нивоу. За оцену ефеката предметне
концентрације, Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно
географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије.
Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је
констатовала да je група Telekom Austria присутна на малопродајном тржишту пружања
услуга широкопојасног приступа интернету, док циљно друштво до спровођења предметне
концентрације није било присутно ни на једном од два дефинисана релевантна тржишта
производа у Републици Србији, из чега се закључује да ће тржишна структура остати
непромењена. Комисија је разматрала и закључила да не постоје негативни вертикални
ефекти предметне концентрације, посебно имајући у виду, a према наводима у пријави, да
циљно друштво нема добављаче, нити купце на релевантном тржишту производа у
Републици Србији.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила 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.
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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).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић
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