Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-668/2014-5
Датум: 24. новембар 2014. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2.
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у
даљем тексту: Закон) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за
послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник
РС“ број 49/2011), одлучујући по пријави концентрације привредног друштва
„MЕДИА ГРУП УКРАЈИНА“доо са регистрованим седиштем на адреси
Героијев Космоцу бр. 4, 03148, Кијев, Украјина, број 6/0-02-668/2014-1 поднетој
27. октобра 2014. године преко пуномоћника, Бебе Милетић адвоката из
Београда ул. Облаковска бр. 28, дана 24. новембра 2014. године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле, од стране привредног
друштва „MЕДИА ГРУП УКРАЈИНА“доо које је основано и постоји у складу са
законима Украјине, са седиштем на адреси Героијев Космоцу бр. 4, 03148,
Кијев, Украјина, идентификациони број 37226740, над друштвом „АСПЕРА
2011“ које је основано и послује у складу са законима Украјине, са седиштем у
улици Булакховского 30А, 03164, Кијев, Украјина, идентификациони број
37716726, до које долази стицањем 100% удела у овом друштву, од стране
друштва „MЕДИА ГРУП УКРАЈИНА“.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио
уплату износа од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe за
заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, с позивом на број 6/002-668/2014-1, што представља одговарајућу висину накнаде за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка
6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције.
Образложење
Привредно друштво „MЕДИА ГРУП УКРАЈИНА“доо, са седиштем у
Кијеву, Украјина, у својству подносиоца пријаве и стицаоца контроле у
предметној концентрацији (у даљем тексту: МГУ или подносилац пријаве),
доставило је 27. октобра 2014. године Комисији за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија), пријаву концентрације (у даљем тексту: пријава)
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заведену под бројем 6/0-02-668/2014-1. Пријава је поднета преко пуномоћника
друштва МГУ, адвоката Бебе Милетић, из Београда, ул. Облаковска бр. 28.
Приликом анализе и обраде достављене пријаве, Комисија је утврдила да је иста
у погледу свог садржаја и начина подношења у потпуности усаглашена са
прописом који уређује ово питање. Подносилац пријаве је у прописаном року и
у целости уплатио износ накнаде за издавање акта Комисији, што је
констатовано у ставу II диспозитива.
У предметном управном поступку подносилац пријаве поставио је и
Захтев за одређивање мере заштите података број: 6/0-02-668/2014-2 од 27.
октобра 2014. године. Председник Комисије за заштиту конкуренције
решавајући по горњем захтеву, донео је 12. новембра 2014. године Закључак о
заштити података број: 6/0-02-668/2014-4.
МГУ је привредно друштво које је основано и послује у складу са
законима Украјине, уписано у државни регистар правних лица под
идентификационим бројем 37226740. МГУ управља корпоративним правима
повезаних привредних субјеката. Ово друштво је зависно друштво ТРК Медиа
Холдинг Лимитед које је у власништву компаније Систем Капитал Менаџмент
(СЦМ) Лимитед са Кипра и у власништву истоимене украјинске СЦМ Групе.
СЦМ је украјински конгломерат са фокусом на пет главних сектора, активности
које су „покривене“ са неколико суб-холдинга, а то су: ДТЕК (угаљ и енергија);
МЕТИНВЕСТ (рударство, металургија, метали, укључујући производњу угља и
кокса, као и хемијске производе); ФУИБ/Bank Renaissance Capital/ACKA
(банкарство и осигурање); ЕСТА (управљање некретнинама) и УКОМЛИНЕ
(телекомуникације). Поред тога, SCM контролише и управља средствима у
осталим секторима укључујући: машиноградњу, хотелијерство, медије,
ископавање и обраду глине, бензинске пумпе, трговину нафтним дериватима,
трговину лековима, пољопривреду, транспорт и фудбал. Господин Ринат Л.
Акхметов је крајњи власник SCM-а.
Подносилац пријаве Комисији је доставио све податке који се односе на
пословање друштва МГУ које управља корпоративним правима у својим
зависним друштвима. Сва радиодифузна предузећа која послују у оквиру СЦМ
Групе раде искључиво у Украјини и нису активна у Републици Србији у сектору
предложене трансакције, односно телевизијског емитовања. Подносилац
пријаве доставио је податке о висини годишњих прихода које су учесници
пословне трансакције остварили током три пословне године које су претходиле
години спровођења концентрације. Такође, достављени су и подаци о кретању
броја запослених у наведеним друштвима за исти временски период, који се
налазе у списима предмета.
Једино друштво преко кога је подносилац пријаве повезан са тржиштем
Републике Србије, јесте домаће друштво „Metinvest SMC Beograd“. Ово
друштво основано је 2008. године, члан је Metinvest групе и преставља облик
њене присутности у Републици Србији, као и присутности читавог СЦМ
система на националном тржишту Републике Србије. Група друштава под
називом Metinvest група, је део украјинског конгломерата који повезује велики
број друштава која су активна у свим процесима производње и трговине
челиком. Преко друштва „Metinvest SMC Beograd“, у Србији је индиректно
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присутан и украјински конгломерат SCM. Претежна регистрована делатност
домаћег друштва „Metinvest SMC Beograd“, јесте трговина на велико металима и
металним рудама (шифра: 51520). Ово друштво примарно се бави набавком –
увозом дугуљастих производа од челика (цеви, челичних профила и челичних
кутија) и њиховом продајом у Републици Србији и на другим тржиштима
земаља у окружењу. Уз пријаву, Комисији су достављени сви релевантни
подаци, који се односе на ово домаће друштво (број запослених, остварени
годишњи приходи) и они се налазе у списима предмета. Комисија констатује да
је друштво „Metinvest SMC Beograd“, у претходној пословној години, остварило
приходе који су значајно изнад прагова из члана 61. Закона, а при чијем
достизању постоји обавеза пријаве концентрације Комисији, ради издавања
одобрења за њено спровођење.
Украјинско друштво са ограниченом одговорношћу „AСПЕРА 2011“ (у
даљем тексту: АСПЕРА или циљно друштво), основано је у 2011. години и
уписано у државни регистар правних лица под идентификационим бројем
37726726. Главне пословне активности друштва су: продукција филмова и
телевизијског програма, ТВ емисија; дистрибуција филмова, видео и ТВ
програма; емитовање ТВ програма; пружање других финансијских услуга и
посредовање у постављању реклама у медијима. Друштво АСПЕРА има дозволу
за дигитално емитовање вишеканалног програма на националном нивоу.
Према наводима подносиоца пријаве ни циљно друштво ни било које
његово зависно друштво немају никакве пословне активности ни присутности у
Републици Србији.
У смислу комплетности пријаве, односно прилагања свих података који
се тичу њених учесника, Комисији су достављене и информације о највећим
купцима циљног друштва у Украјини и исти се налазе у документацији
предмета. Ова врста података није била релевантна за доношење одлуке
Комисије у предметној управној ствари, због чега је Комисија оваквим
подацима дала само карактер и вредност информација од општег значаја.
Пословна трансакција због које је предметна пријава поднета Комисији,
квалификована је као стицање контроле у складу са чланом 17. Закона.
Конкретно, МГУ намерава да стекне контролу на циљним друштвом
преузимањем 100% удела од продавца [...]1 Предложена трансакција ће бити
спроведена у складу са украјинским корпоративним законодавством, што
подразумева одређена корпоративна ограничења. Наиме, МГУ стиче 99%
овлашћеног акцијског капитала циљног друштва, а друга компанија СЦМ
Групе, стиче преосталих 1% од укупног капитала циљног друштва.
Стицање акција у циљном друштву, обезбедиће подносиоцу пријаве
више од 50% гласова у највишим органима управљања тог друштва и право да
учествује у управљању истим, као и да учествује у расподели профита циљног
друштва и добије одговарајући удео у добити и информације које се односе на
активности циљног друштва. Планирана пословна трансакција ће се спровести у
1

Акт садржи заштићене податке.Заштићени подаци приказани су ознаком[...] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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више међусобно испреплетаних корака, који су условљени и међузависни, али
ће бити реализовани у малим временским размацима.
Као акт о концентрацији Комисији је достављено Писмо о намерама које
су 12. септембра 2014. године, потписале стране заинтересоване за спровођење
предметне купопродајне трансакције. То су, у конкретном случају, претходни
власници циљног друштва у својству продаваца с једне стране, и с друге,
заинтересовани купац, овде подносилац пријаве. Наведени документ Комисија
је квалификовала као исправан акт спровођења ове концентрације, односно
валидан правни основ на коме се заснива предложена концентрација.
Сектор у коме се спроводи пријављена концентрација јесте тржиште
земаљске телевизије у телевизијском сектору радиодифузије. Пословне
активности подносиоца и циљног друштва на тржишту земаљске телевизије у
телевизијском сектору радиодифузије су ограничене на територију Украјине, те
стога предложена трансакција не може и неће имати утицаја на конкуренцију у
Републици Србији. За потребе предметне трансакције, подносилац пријаве
предлаже да се као релевантно тржиште производа/услуга дефинише тржиште
земаљске телевизије у телевизијском сектору радиодифузије.
Подносилац пријаве је доставио прецизне података и информација које
се односе на област националне вишеканалне дигиталне телевизије, са
одређеним поделама и шематским програмима који се емитују и раде
искључиво у Украјини.
Циљно друштво емитује један телевизијски канал под називом
„ЕСКУЛАП-ТВ“, као канал са националном фреквенцијом. Овај ТВ канал
емитује информације о најчешћим акутним проблемима у медицини и јавном
здрављу у циљу промоције здравог начина живота. Од свог оснивања, канал
„ЕСКУЛАП-ТВ“, ради само у режиму за тестирање. Циљно друштво не емитује
програм ван Украјине и није активан у телевизијском сектору у Републици
Србији.
На основу свих релевантних и утврђених чињеница закључено је да
предложена трансакција неће имати никакав утицај на конкуренцију у
телевизијском сектору у Републици Србији. Телевизијске активности СЦМ
Групе и циљног друштва су ограничене на Украјину. Ниједна страна нема
никакве активности у релевантном сектору у Републици Србији, јер програм
емитују искључиво за украјинско/руско говорно подручје. Због те чињенице,
подносилац пријаве Комисији је доставио информације о главним провајдерима
ТВ услуга на територији Украјине, што као скуп података није имало важности
за карактер одлуке Комисије, односно утицај на исту.
Предлог релевантног тржишта производа који је понуђен од стране
подносиоца пријаве (емитовање телевизијског програма), Комисија је
прихватила као исправан.
У циљу давања потпуних информација везаних за наведени сектор,
стране учеснице доставиле су кратак резиме потенцијалног приступа
дефиницији тржишта у телевизијском сектору радиодифузије, који је разматран
од старане Европске комисије. У наведеном прегледу презентовани су одређени
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приступи и поделе које је Европска комисија користила у свом раду,
поступајући у предметима из релевантне области, са посебним акцентом на то,
да ли се прави разлика између бесплатне и телевизије која се плаћа. Поред тога,
Европска комисија правила је разлику између више различитих техничких
средстава испоруке pay TV (телевизија која се плаћа), као што су кабловска,
сателитска и ДСЛ телевизија.
Ниједна од страна учесница ове концентрације нема планове у вези са
будућим инвестицијама у истраживачке и развојне пројекте који би могли имати
било какав утицај на релевантан сектор у Републици Србији. Учесници
концентрације немају у плану да у предстојећем времену, инвестирају у
истраживачке и развојне пројекте који би могли имати било какав утицај на
релевантан сектор у Србији. Све планиране инвестиције су искључиво усмерене
на модернизацију и побољшање услуга циљног друштва које послује у
Украјини, и нема физичке или друге везе са Србијом, нити обавља активности
истраживања и развоја у Републици Србији.
Економске анализе указују да је друштво АСПЕРА у поступку
реорганизације која би требала да обезбеди будућу ефикасност овог друштва и
његову конкурентност на тржишту. Предметна пословна интеграција друштава
МГУ и АСПЕРА, треба да постигне кључни циљ, да се задржи АСПЕРА као
атрактиван учесник на тржишту и подстакне нова фаза у развоју у предметној
области. Стране верују да ће ова концентрација имати само позитивне ефекте
како за учеснике у концентрацији тако и за друге играче на тржишту и
потрошаче, али се таква процена ефеката односи само на украјинско тржиште,
због чега Комисија није улазила у квалификовање исправности и
прихватљивости тих оцена.
На основу изнетих чињеница, оцењено је да предложена концентрација
на изазива забринутост са аспекта заштите конкуренције на националном
тржишту Републике Србије нити се њоме ограничава, нарушава или спречава
конкуренција на дефинисаном релевантном тржишту производа у Републици
Србији, па је одлучено као у диспозитиву.
Поука о правном леку
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се поднети тужба Управном суду у року од 30
дана од дана пријема решења.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Доц. др Милоје Обрадовић

5

