
САОПШТЕЊЕ  

 

Покретање поступка испитивања концентрације која није одобрена  

у складу са Законом и одређивање привремене мере 

 

  

Комисија за заштиту конкуренције, дана 27. новембра 2014. године, донела је Закључак 

бр. 6/0-03-720/2014-1, којим се покреће поступак по службеној дужности ради 

испитивања концентрације која није одобрена у складу са Законом, а која је према 

основаној претпоставци настала стицањем непосредне заједничке контроле над 

друштвом  "Политика новине и магазини" д.о.о. из Београда, у чијем вршењу - по 

основу стицања 50% удела у овом друштву, учествује  друштво "OOO East Media 

Group" из Руске Федерације, са регистрованим седиштем у Москви. Донетим 

Закључком позвана су сва лица која располажу подацима, исправама, или другим 

релевантним информацијама, које могу допринети утврђивању чињеничног стања у 

овом поступку, да исте неодложно доставе Комисији.  

  

Сва расположива сазнања Комисије упућују на основану претпоставку о постојању 

повезаности друштва "Farmakom MB" d.o.o. (над којим је отворен стечајни поступак) и 

друштва "OOO East Media Group", а у вези учествовања у вршењу заједничке контроле 

над истим домаћим друштвом. Комисија ће покренути испитни поступак окончати у 

складу са роком утврђеним Законом и о томе обавестити јавност. 

  

Истовремено, Комисија је донела Закључак о одређивању привремене мере забране 

друштву OOO East Media Group, отуђења или преноса удела или дела удела које 

поседује у друштву „Политика новине и магазини“ (ПНМ) д.о.о. Београд. Овакав 

Закључак је донет имајући у виду да би отуђење или пренос удела или дела удела 

друштва OOO East Media Group у друштву ПНМ, могло да доведе до наступања 

ненадокнадиве штете за све учеснике на релевантном тржишту Републике Србије.  

 

Сходно наведеном, за Комисију је питање правих, односно правог власника удела, 

conditio sine qua non, у испитивању спроведене концентрације.  

 

Комисија ће у случају непоступања по привременој мери одређеној овим Закључком, 

друштву OOO East Media Group одредити меру плаћања процесног пенала због 

понашања супротно налогу Комисије.  

Наведена привремена мера ће трајати до доношења решења у поступку који је 

покренут по службеној дужности против друштва OOO East Media Group. 

 


