Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ

Број: 6/0-002-306/2011-1
Веза: 6/0-02-33/09
Датум: 14. април 2011. године
Београд

На основу члана 58, став 1. и члана 61. Закона о заштити конкуренције („Службени
гласник РС“ бр. 79/2005),
а по захтеву за издавање одобрења за спровођење
концентрације бр.6/0-02-33/09 од 19. јануара 2009. године, поднетом од стране друштва
OST Holding Sudosteuropa GmbH, са седиштем на адреси Opernring 5 1010 Беч, Аустрија,
ради стицања посредне контроле подносиоца захтева над акционарским друштвом
Компанија „Новости“ а.д. Београд са седиштем на адреси Трг Николе Пашића бр. 7,
доносим

ЗАКЉУЧАК
I ПОКРЕЋЕ СЕ ИСПИТНИ ПОСТУПАК по захтеву за издавање одобрења за
спровођење концентрације, поднетом од стране друштва OST Holding Sudosteuropa GmbH,
са седиштем на адреси Opernring 5 1010 Беч, Аустрија, до које долази стицањем од стране
аустријског друштва 62,39798 % акција у новинско-издавачком друштву Компанија
„Новости“ а.д. Београд и на тај начин успостављања посредне контроле над овим
друштвом, а у циљу процене последица намераване концентрације и утврђивања да ли се
таквом концентрацијом битно спречава, ограничава или нарушава конкуренција, пре свега
стварањем односно јачањем доминантног положаја на тржишту.
II РОК за спровођење испитног поступка износи три месеца од дана доношења Закључка.
III НАЛАЖЕ СЕ друштву OST Holding Sudosteuropa GmbH, са седиштем на адреси
Opernring 5 1010 Беч, Аустрија да уплати новчани износ од 2.000.000,00 динара (словима:
двамилиона) на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор,
број 840-880668-16 са позивом на број 6/0-02-33/09 или његову одговарајућу девизну
противвредност на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Народне
банке Србије број 500100-100128977, ибан број RS35908500100012897798 по средњем
курсу Народне банке Србије на дан уплате, у року од 3 (словима: три) дана од дана
пријема овог Закључка.
IV ЖАЛБА не одлаже извршење Закључка.
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Образложење

Друштво OST Holding Sudosteuropa GmbH, са седиштем на адреси Opernring 5 1010 Беч,
Аустрија, поднело је Комисији за заштиту конкуренције 19. јануара 2009. године, преко
пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић и адвоката Реље Здравковић из ортачког
адвокатског друштва Моравчевић, Војновић, Здравковић са седиштем на адреси Београд,
ул. Француска бр.27. захтев за издавање одобрења за спровођење концентрације, с
обзиром на постојање озбиљне намере подносиоца захтева да стицањем 62,39798% акција
у новинско-издавачком друштву Компанија „Новости“ а.д. Београд, као циљном друштву,
успостави власничку контролу над овим друштвом.
Дана 25. јануара 2010. године Комисији је од стране подносиоца достављена „ажурирана
пријава концентрације“, која садржи исте битне елементе у погледу субјеката и објекта
трансакције, односно предмета и места концентрације, друштва стицаоца, друштва
преносилаца, релевантног и географског тржишта - као и предметни захтев из 2009.
године, па се има сматрати допуном првобитно поднетог захтева за одобрење
концентрације. Ради се о истој управној ствари, у којој се поступа применом одредаба
Закона о заштити конкуренције из 2005. године („Службени гласник РС“ бр. 51/09).
Подносилац захтева Комисији је доставио писмо о намерама, које је потписао господин
Петер Имберг, директор друштва OST Holding Sudosteuropa GmbH, којим се исказује
озбиљна намера стицања посредне контроле над компанијом „Новости“ а.д. Београд,
путем преузимања целокупног удела (100%) у три инострана привредна друштва која
заједно држе 62,39798% удела у Компанији „Новости“ а.д. Београд.
На основу поднетог захтева, као и „ажуриране пријаве концентрације“ Комисија не може
са сигурношћу закључити како су структуирани укупни приходи издавача дневних
новина, укључујући у то како учеснике ове концентрације, тако и њихове главне
конкуренте, односно колико у тим приходима партиципирају приходи од продаје тиража,
а колико приходи од оглашавања. Надаље, у целокупно расположивој документацији
поднетој уз предметни захтев, мањкаве су процене степена концентрисаности појединих
потенцијално релевантних тржишта производа, чија је анализа битна за оцену
допуштености спровођења ове концентрације; то се пре свега односи на тржиште
издавања дневних новина и магазина, као тржиште које према прелиминарном
становишту Комисије треба определити као главно релевантно тржиште производа (уз
тржиште оглашавања) у поступку оцене дозвољености ове концентрације. Такође,
неопходно је прибавити потпуну и ажурирану документацију која се односи како на
правни основ, тако и на власничко-правни статус друштва стицаоца и друштава
преносилаца.
С обзиром да се на основу поднетог захтева, доказа и чињеница садржаних у њему није
могло поуздано утврдити да ли предметна концентрација узрокује значајну измену
индикатора степена концентрисаности претходно назначеног релевантног тржишта, то је
закључено да се за одлучивање по овом захтеву нису испунили услови из члана 60. Закона
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о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 79/2005), односно Комисија није
могла донети решење непосредно, без спровођења испитног поступка, па је одлучено као
у тачки 1. диспозитива.
Одлука у тачки 3. диспозитива донета је у складу са чланом 2. тачка 9. Тарифника о
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције
(„Службени гласник РС“ бр. 58/06) и Упутством Комисије о начину плаћања обавезе из
члана 2. Тарифника, имајући у виду природу спроведеног поступка, укупан годишњи
приход подносиоца захтева и до сада уплаћен износ од 2.000.000,00 динара.
Одлука у тачки 4. диспозитива донета је у складу са чланом 212. став 4. Закона о општем
управном поступку („Службени лист СРЈ” бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС” бр.
30/10).
Поука о правном леку:
Против овог Закључка допуштена је жалба Савету Комисије за заштиту конкуренције РС у
року од 3 дана од дана достављања Закључка.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Весна Јанковић
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