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Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ  
Број: 6/0-02-775/2016-8 

       Датум: 28. децембар 2016. године 

Београд 

          

 

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 

2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), 

члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, 

бр. 33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10) и члана 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције (“Службени гласник РС“, бр. 49/2011), одлучујући по Пријави 

концентрације број: 6/0-02-775/2016-1 друштва Ulysse Investissement S.A., са 

регистрованим седиштем на адреси Level 5, Development Bank of Samoa 

Building, Beach Road, Apia, Самоа поднетој 10. новембра 2016. године преко 

пуномоћника, адвоката Срђане Петронијевић и осталих адвоката из 

„Моравчевић, Војновић & Партнери“ оад из Београда, улица Добрачина бр. 15, 

дана 28. децембра 2016. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ
1
 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника 

на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле друштва Ulysse 

Investissement S.A., са регистрованим седиштем на адреси Level 5, Development 

Bank of Samoa Building, Beach Road, Apia, Самоа, регистрованог у Самои као 

међународно привредно друштво под бројем 66269 над друштвом Mojoman 

Properties Ltd., са регистрованим седиштем на адреси Trident Chambers, PO Box 

146, Road Town, Tоrtola, Британска девичанска острва, регистрованим под 

бројем 1852920, до које долази куповином 100% удела у друштву Mojoman 

Properties Ltd. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је учесник у концентрацији уплатио износ од 

3.075.900,00 (тримилионаседамдесетпетхиљададеветстотина) динара дана 14. 

новембра 2016. године, на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код 

Управе за трезор Министарства финансија, што чини утврђену висину таксе за 

издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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Образложење  

 

Друштво Ulysse Investissement S.A., са регистрованим седиштем на адреси 

Level 5, Development Banko of Samoa Building, Beach Road, Alpia, Самоа, 

регистровано у Самои као међународно привредно друштво под бројем 66269 (у 

даљем тексту: Ulysse, подносилац Пријаве) је поднело Комисији за заштиту 

конкуренције (у даљем тексту: Комисија) дана 10. новембра 2016. године 

Пријаву концентрације број: 6/0-02-775/2016-1 (у даљем тексту: Пријава) која 

настаје стицањем непосредне контроле подносиоца Пријаве над друштвом 

Mojoman Properties Ltd., са регистрованим седиштем на адреси Trident 

Chambers, PO box 146, Road Town, Tоrtola, Британска девичанска острва, 

регистрованим под бројем 1852920 (у даљем тексту: Mojoman, Циљно друштво), 

до које долази стицањем 100% удела Циљног друштва. Пријава је поднета преко 

пуномоћника, адвоката Срђане Петронијевић и осталих адвоката из 

„Моравчевић, Војновић & Партнери“ оад из Београда, улица Добрачина бр. 15. 

С обзиром да поднета документација Комисији није била у свему 

усклађена са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве 

су отклоњени допунама Пријаве заведеним у Комисији под бројем: 6/0-02-

775/2016-3 од 28. новембра 2016. године и бројем: 6/0-02-775/2016-4 од 29. 

новембра 2016. године.  

Након допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је 

поднета Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе из разлога 

из члана 6. став 1. тачка 1. Уредбе и да су испуњени услови за поступање и 

одлучивање Комисије по истој у скраћеном поступку. 

Комисија је, такође, утврдила да су подносиоци Пријаве извршили 

уплату утврђене висине таксе за издавање акта Комисије, што је констатовано у 

ставу II диспозитива.  

У предметном поступку подносилац Пријаве је поставио и Захтев за 

заштиту података поднеском број: 6/0-02-775/2016-5 од 5. децембра 2016. 

године, допуњен поднеском број: 6/0-02-775/2016-6 од 26. децембра 2016. 

године а тиче се заштите података који представљају садржину Пријаве, њених 

допуна и докумената која су предата као прилози уз Пријаву у папирној и 

електронској верзији. Председник Комисије је, решавајући по наведеном 

захтеву, донео 28. децембра 2016. године Закључак о заштити података број: 

6/0-02-775/2016-7. 

Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи: 

 

Учесници у концентрацији 

 

Ulysse је део Hoche Partners групе друштава која се превасходно бави 

саветовањем и инвестицијама у следећим областима: некретнине, енергија, 

угоститељство, уметност и сировине и основана је 2001. године са седиштем у 

Паризу (у даљем тексту: Hoche Partners група). [...]. 

Hoche Partners групa нема повезана друштва, огранке, представништва, 

нити било какве пословне активности и продају у Републици Србији. 
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Hoche Partners група друштава представља једног учесника на тржишту у 

складу са чланом 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, 

број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон).  

[...]. 

Mojoman, посредно путем својих повезаних друштава, држи већинско 

власништво над уделима у друштву Direct Media d.о.о. Beograd (у даљем тексту: 

Direct Media Србија), које је на челу/матично друштво групе друштaва, највећег 

медијског система у југоисточној Европи који послује још и у Црној Гори, 

Босни и Херцеговини, Македонији, Албанији, Хрватској, Словенији и Бугарској 

(у даљем тексту: Direct Media група). 

 [...]. 

Direct Media група је агенција за комуникације која пружа пун спектар 

услуга, тачније: услуге консалтинга, планирања комуникација, истраживања, 

прикупљања и тумачења информација о купцима, планирања закупа медија, 

креативне услуге, нове и дигиталне услуге и услуге куповине медијског 

простора. 

            Direct Media група је у Републици Србији присутна преко следећих 

домаћих друштава: 

1. Direct Media d.o.o. Beograd (Direct Media Србија), чије је 

регистровано седиште на адреси Антифашистичке борбе бр. 13б, 

Београд-Нови Београд, матични број: 17337785. Претежна 

регистрована делатност друштва је делатност рекламних агенција 

- шифра: 7311; 

2. Big Print d.o.o. Beograd, чије је регистровано седиште на адреси 

Ђорђа Станојевића бр. 4, Београд-Нови Београд, матични број: 

17405080. Претежна регистрована делатност друштва је остало 

штампање - шифра: 1812. Direct Media Србија јесте 100% власник 

овог друштва; 

3. Fussion Communications d.o.o. Beograd, чије је регистровано 

седиште на адреси Антифашистичке борбе бр. 13б, Београд-Нови 

Београд, матични број: 20479027. Претежна регистрована 

делатност друштва су консултантске активности у вези са 

пословањем и осталим управљањем - шифра: 20479027. Direct 

Media Србија јесте, такође, 100% власник и овог друштва. 

 Direct Media група друштава представља једног учесника на тржишту у 

складу са чланом 5. Закона. 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

 Подносилац Пријаве намерава да стекнe 100% удела у друштву Mojoman. 

Стицањем непосредне контроле над Mojoman-ом, Ulysse ће истовремено стећи и 

посредну контролу над Direct Media Србија/Direct Media групом.  

 Предметна концентрација се заснива на [...]. 
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 Намеравана трансакција представља прилику за Hoche Partners Групу да 

инвестира у тржишта земаља балканског региона. 

 [...]. 

 С обзиром да је у Уговору, у свим његовим деловима, исказана воља 

његових потписника да закључе трансакцију и исту спроведу, Комисија га је 

прихватила као правни основ предметне концентрације. 

 [...]. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

 Као што из напред приказаног проистиче, предложена концентрација се 

тиче стицања контроле једног учесника на тржишту над другим учесником на 

тржишту, у смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. 

 Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима 

учесника у концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном 

приходу Direct Media групе оствареном на тржишту Републике Србије у 

претходној обрачунској години – проистиче да исти надмашују износе 

остварених укупних годишњих прихода из првог алтернативног услова из члана 

61. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације 

Комисији. 

 Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1. и став 

3. Закона. 

 

 Релевантно тржиште 

 

 Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и 

следеће уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у 

концентрацији. 

 Hoche Partners група се бави саветовањем и инвестицијама превасходно у 

следећим областима: некретнине, енергија, угоститељство, уметност и 

сировине. У Србији, Hoche Partners Група нема било какве пословне 

активности/продају (односно Hoche Partners Група није присутна ни на једном 

тржишту у Србији). 

Као што је већ наведено, Direct Media група је агенција за комуникације 

која пружа пун спектар услуга, тачније: услуге консалтинга, планирања 

комуникација, истраживања, прикупљања и тумачења информација о купцима, 

планирања закупа медија, креативне услуге, нове и дигиталне услуге и услуге 

куповине медијског простора. 

 [...]. 

 Подносилац Пријаве је, полазећи од пословних активности Direct Media 

групе, Комисији предложио као релевантно тржиште производа/тржиште услуга 

рекламирања, без даље сегментације на специфичне врсте услуга, из разлога да 

не постоји никакво преклапање између активности подносица Пријаве/Hoche 



5 
 

Partners Групе и Циљног друштва/односно Direct Media групе на домаћем 

тржишту, што је Комисија оценила као исправно.  

 Као релевантно географско тржиште подносилац Пријаве је Комисији 

предложио територију Републике Србије, у складу са њеним надлежностима, 

што је Комисија и прихватила. 

 Као што из претходно наведеног произилази подносилац Пријаве/Hoche 

Partners група нису пословно активни у Републици Србији, тако да се пословне 

активности учесника у концентрацији не преклапају у Републици Србији. 

 

  Оцена ефеката концентрације 

 

 Спровођење предметне концентрације ће довести једино до промене 

власништва над Циљним друштвом/Direct Media Србија/Direct Media групом, 

тако што њихов нови 100% непосредни/посредни власник постаје подносилац 

Пријаве/Hoche Partners група, која није присутна на домаћем тржишту. Из 

разлога да се пословне активности учесника у концентрацији не преклапају у 

Републици Србији, конкурентска ситуација на релевантном тржишту ће остати 

непромењена. 

 На основу анализе свих елемената Пријаве и целокупне документације 

која је достављена уз њу, Комисија је утврдила да спровођење предметне 

концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања 

конкуренције, пре свега стварањем или јачањем доминантног положаја 

подносиоца Пријаве на дефинисаном релевантном тржишту. 

Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у 

првом ставу диспозитива решења. 

Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 

65. став 5. Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије, 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. 

 

Упутство о правном средству 

 

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 

 

 Др Милоје Обрадовић  

 


