
Р е п у б л и к а  С р б и ј а

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ

Број: 6/0-03-720/2014-2

      Датум: 27. новембар 2014. године

Београд

На основу члана  56. став  2. Закона  о  заштити  конкуренције  („Службени
гласник  РС“,  бр.  51/2009  и  95/2013),  у  поступку  који  се  води  по  службеној
дужности  против  друштва  OOO  EAST  MEDIA  GROUP,  матични  број:
1127746010325  са адресом: Pereulok Arhangelski  blok 1 kancelarija  br.  6,  Moskva,
Руска Федерација, ради испитивања спроведене концентрације која није одобрена у
складу  са  Законом  о  заштити  конкуренције,  председник  Комисије  за  заштиту
конкуренције, дана 27. новембра 2014. године, доноси 

ЗАКЉУЧАК

I ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПРИВРЕМЕНА МЕРА ЗАБРАНЕ друштву  OOO
EAST  MEDIA  GROUP,  матични  број:  1127746010325  са  адресом:  Pereulok
Arhangelski  blok  1  kancelarija  br.  6,  Moskva,  Руска  Федерација, отуђења  или
преноса  удела  или  дела  удела  које  поседује  у друштву  „Политика  новине  и
магазини“ (ПНМ) д.о.о. Београд, са седиштем на адреси Македонска 29, Београд,
Република Србија, матични број 17372424.

II Привремена  мера  из  става  I ће  трајати  до  доношења  решења  у
поступку  који  је  покренут  по службеној  дужности  против друштва OOO EAST
MEDIA GROUP,  матични  број:  1127746010325  са  адресом:  Pereulok  Arhangelski
blok  1 kancelarija  br.  6,  Moskva,  Руска  Федерација, ради  испитивања  спроведене
концентрације која није одобрена у складу са Законом о заштити конкуренције. 
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Образложење

Друштво  OOO  EAST  MEDIA  GROUP,  матични  број:  1127746010325  са
адресом: Pereulok Arhangelski blok 1 kancelarija br. 6, Moskva, регистровано у Руској
Федерацији (у даљем тексту: Друштво OOO EAST MEDIA GROUP) закључило је
29. јуна 2012. године Уговор о купопродаји удела са друштвом Ost holding GmbH
из Беча, Република Аустрија на који начин је стекло власништво над 50% удела у
друштву  „Политика новине и магазини“ (ПНМ) д.о.о.  Београд,  са  седиштем  на
адреси  Македонска  29,  Београд,  Република  Србија,  матични  број:  17372424 (у
даљем тексту: ПНМ). Агенција за привредне регистре Републике Србије (у даљем
тексту:  АПР)  је  ову  промену  власништва  регистровала  16.  јула  2012.  године,
односно истог дана када јој је и поднета регистрациона пријава промене података
са документацијом. 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је покренула
поступак  по  службеној  дужности  против  Друштва  OOO EAST MEDIA GROUP
ради испитивања спроведене концентрације која није одобрена у складу са Законом
о заштити конкуренције, закључком председника Комисије број  6/0-03-720/2014-1
од 27. новембра 2014. године.

Увидом у документа објављена на званичној интернет страници АПР која се
односе на друштво „Политика новине и магазини“ (ПНМ), матични број 17372424,
утврђено је да је 1. октобра  2014. године сачињен пречишћени текст Уговора о
оснивању друштва  „Политика  новине и магазини“  (ПНМ) д.о.о.,  који је  у  овом
друштву заведен под бројем: 851 од 4. новембра 2014. године. 

Одредба члана 18. тачка (2) овог документа гласи: „ Случај по праву прече
куповине постоји при било каквој намери отуђења једног удела и дела удела на
треће лице. Од овога су изузети преноси ИСТ МЕДИА на предузећа везана са ИСТ
МЕДИА.  Предузеће  везано  за  ИСТ  МЕДИА  држи  најмање  51%  капитала  и
контролише то предузеће.“

Комисија  ће  у  поступку  покренутом  по  службеној  дужности,  закључком
председника  Комисије  број   6/0-03-720/2014-1 од  27. новембра  2014.  године,
испитивати  спроведену  концентрацију,  а  саму  дозвољеност  концентрације  ће
утврђивати  у  складу  са  одредбом  члана  19.  Закона  о  заштити  конкуренције
(„Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013, у даљем тексту:  Закон). У складу
са  наведеном  одредбом,  став  2.  тачка  3),  Комисија  дозвољеност  концентрације
утврђује  у  односу на  положај  на  тржишту  учесника  у  концентрацији  и  њихову
економску и финансијску моћ. Комисија у поступку мора да утврди јасно и без
икакве  сумње,  учесника  на  тржишту који  стиче,  односно  који  је  у  конкретном
случају  заиста  и  стекао  контролу  над  друштвом  ПНМ,  као  и  сва  лица  која  се
сматрају повезаним лицима у смислу члана 5. Закона, јер се само на тај начин може
одредити  прави  положај  на  тржишту  учесника  у  концентрацији  и  њихова
економска и финансијска моћ. Уколико то није могуће, дозвољеност концентрације
не би могла да буде утврђена у складу са Законом, јер се ни остали критеријуми
одређени цитираним чланом Закона, не би могли бити правилно утврђени, а штета
која би настала у случају одобравања концентрације за коју Комисија не може да
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прибави потпуне и истините податке на основу којих би могла да правилно утврди
чињенично стање, била би ненадокнадива.

Наиме,  таква  концентрација  би  за  последицу  могла  да  има  значајно
ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на тржишту Републике
Србије,  а  нарочито  ако  би  то  ограничавање,  нарушавање  или  спречавање  било
резултат  стварања  или  јачања  доминантног  положаја.  С  обзиром  да  се  у
конкретном  случају  ради  о  концентрацији  која  је  спроведена  без  одобрења
Комисије, отуђење или пренос удела или дела удела Друштва OOO EAST MEDIA
GROUP у друштву ПНМ, могло би да доведе до наступања ненадокнадиве штете за
све  учеснике  на  релевантном тржишту Републике  Србије.  Стога  је  за  Комисију
питање правих, односно правог власника удела, conditio sine qua non, у испитивању
спроведене концентрације.

У  складу  са  наведеним,  одлучено  је  као  у  ставу  I  диспозитива  овог
закључка. 

У складу са одредбом члана 56. став 3. Закона одлучено је као у ставу  II
диспозитива.

Комисија ће у случају непоступања по привременој  мери одређеној  овим
закључком,  друштву OOO  EAST  MEDIA  GROUP одредити  меру  плаћања
процесног  пенала  у  износу  од  500  евра  до  5.000  евра  за  сваки  дан  понашања
супротно налогу Комисије. 

            

            Поука о правном леку:

            Против овог закључка је дозвољена посебна жалба.

            Жалба се подноси Савету Комисије у року од 15 дана од дана пријема овог
закључка.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Доц. др Милоје Обрадовић с.р.
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