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Председник Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 37. став 2. и члана 65. 

став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13), и 

члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/11), одлучујући по 

пријави концентрације број 6/0-02-597/2021-1, коју je дана 9. августа 2021. године 

поднелo привреднo друштвo Ringier AG, са регистрованим седиштем на адреси 

Brühlstrasse 5, Цофинген, Швајцарска, преко пуномоћника адвоката Срђане 

Петронијевић из адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и партнери АОД, 

Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, дана 22. септембра 2021. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва Ringier AG, са 

регистрованим седиштем на адреси Brühlstrasse 5, Цофинген, Швајцарска, матични број 

CHE-298.430.158, над друштвом Ringier Axel Springer Media AG, са регистрованим 

седиштем на адреси Kreuzstrasse 26, 8008, Цирих, Швајцарска, матични број CHE-

115.752.227, променом заједничке у појединачну контролу.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Ringier AG, дана 18. августа 

2021. године уплатио износ од XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што 

одговара прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Ringier AG, са регистрованим седиштем на адреси Brühlstrasse 5, 

Цофинген, Швајцарска, матични број CHE-298.430.158 (у даљем тексту: Ringier или 

подносилац пријаве), поднело је дана 9. августа 2021. године преко пуномоћника 

адвоката Срђане Петронијевић из адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић и 

партнери АОД, Булевар војводе Бојовића 6-8, Београд, пријаву концентрације која је 

заведена под бројем 6/0-02-597/2021-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је 

предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри 

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији су достављене и 

допуне пријаве дана 7. септембра 2021. године и 10. септембра 2021. године.  

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, Комисија је утврдила да је 

пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени 
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гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 

05/16). У списима предмета се налази доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да 

је уплаћен прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II 

диспозитива. 

   

На основу члана 45. Закона подносилац пријаве је поднео Комисији захтев за заштиту 

одређених података садржаних у пријави концентрације. Комисија је о овом захтеву 

одлучила посебним закључком о заштити података. 

      1. Учесници концентрације 

 

Директни стицалац у предложеној трансакцији је Ringier, матично друштво Ringier 

групе. У питању је пословање под породичном контролом, које је данас под 

руководством и управом више одбора и физичких лица у складу са стратешком 

оријентацијом друштва. [...].  

 

Ringier група је медијска група са седиштем у Швајцарској која пружа издавачке, 

забавне и дигиталне услуге. Данас, портфолио Ringier групе обухвата часописе, новине, 

е-часописе/е-новине, интернет странице, мобилне апликације, електронске услуге, 

платформе за е-трговину, радио и телевизијско емитовање и организацију догађаја. 

Ringier група послује у 18 држава широм Европе, Африке и Азије и у власништву има 

преко 100 медијских робних марки. У Србији, Ringier група се бави издавањем и 

штампањем новина, часописа и периодичних публикација. Пословне активности 

Ringier групе у Србији се готово искључиво обављају преко друштва Ringier Axel 

Springer Media AG, са регистрованим седиштем на адреси Kreuzstrasse 26, 8008, Цирих, 

Швајцарска, матични број CHE-115.752.227 (у даљем тексту: RASMAG или циљно 

друштво). 

 

RASMAG је основан 2010. године као заједничко улагање друштава Ringier и Axel 

Springer International Limited, са регистрованим седиштем на адреси Blue Fin, 110 

Southwark Street, Лондон, SE1 0TA, Велика Британија (у даљем тексту: Axel Springer), 

како би се објединила њихова интернационална пословања у Централној и Источној 

Европи. Ringier и Axel Springer поседују по 50% акција друштва RASMAG. 

 

Данас RASMAG управља обимним портфолиом од више од 200 дигиталних и 

штампаних производа на тржиштима Пољске, Мађарске, Словачке, Србије, Естоније, 

Литваније и Летоније. Портфолио друштва RASMAG обухвата водеће робне марке као 

што су Onet, Blic, Blikk, Azet, Fakt, Busines Insider, forbes, Noizz и Newsweek. 

Портфолио у Србији обухвата између осталог Блиц, НИН, Noizz.rs, Ana.rs, nekretnine.rs. 

 

RASMAG има четири зависна друштва основана у Србији:  

 

1. Ringier Axel Springer d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси 

Косовска 10, Београд – Стари град, Република Србија, матични број 17134990. 

Претежна регистрована делатност овог друштва јесте издавање новина - шифра 

5813 (у даљем тексту: RAS Србија). RAS Србија се бави издавањем новина и  

часописа као што су Блиц, Блиц Жена, Elavate. Портфолио друштва RAS Србија 

обухвата и портале за вести (blic.rs, pulsonline.rs, итд.) и портале за мале огласе 

(mojauto.rs и nekretnine.rs), као и онлајн видео платформе Clip.rs и BlicTV. 
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2. APM Print d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Милутина 

Миланковића 29, Београд - Нови Београд, Република Србија, матични број 

17163604. Претежна регистрована делатност овог друштва јесте штампање 

новина - шифра 1811. APM Print пружа штампарске услуге издавачима дневних 

и недељних новина, као што су Блиц, Ало, 24 сата, Дунавски венац, Глас 

Подриња, Глас, Република, Обреновачка Хроника. 

 

3. NIN d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Цетињска 1, Београд – 

Стари град, Република Србија, матични број 06925278. Претежна регистрована 

делатност овог друштва јесте издавање часописа и периодичних издања - шифра 

5814. NIN се бави издавањем и дистрибуцијом недељног политичког/ 

економског часописа „НИН“ (у штампаном и дигиталном издању), НИН је 

регистрован медијски назив. 

4. New Digital d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Косовска 10, 

Београд, матични број 21074870. Претежна регистрована делатност овог 

друштва јесте производња кинематографских дела, аудио-визуелних производа 

и телевизијског програма - шифра 5911. [...]. 

 

      2. Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предложена трансакција се односи на стицање искључиве контроле над друштвом 

RASMAG од стране Ringier-а. Тренутно су Ringier и Axel Springer партнери у 

заједничком улагању у односу 50:50, као и једини акционари друштва RASMAG. [...]. 

 

Дана 23. јула 2021. године, учесници у концентрацији су закључили Уговор о куповини 

акција [...].  

 

      3. Услови за подношење пријаве 

 

Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 2) Закона. На основу достављених података о висини укупних 

прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и 

тржишту Републике Србије, Комисија је утврдила да су учесници у концентрацији 

имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан приход учесника у 

концентрацији већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за 

пријаву концентрације. Пријава је поднета у складу са одредбом члана 63. став 1. тач. 

1) Закона. 

     4. Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште производа одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 

89/2009).  Релевантно тржиште производа представља скуп роба/услуга које потрошачи 

сматрају заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене. 

Релевантно географско тржиште представља територију на којој учесници на тржишту 

учествују у понуди или потражњи и на којој постоје исти или слични услови 

конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на суседним 

територијама.  
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Како је претходно наведено, Ringier група се у Србији бави издавањем и штампањем 

новина, часописа и периодичних публикација. Пословне активности Ringier групе у 

Србији се готово искључиво обављају преко друштва RASMAG. 

 

Подносилац пријаве је предложио следећа релевантна тржишта производа:  

- тржиште издавања новина; 

- тржиште за продају огласног простора, укључијући офлајн и онлајн оглашавање; 

- тржиште штампања новина. 

 

Када је у питању тржиште издавања новина, Европска комисија (у даљем тексту: ЕК) 

је, у одлукама које су се односиле на тржиште за издавање новина, оставила отвореним 

питање да ли штампане новине и онлајн сервиси за вести чине засебна тржишта 

производа. ЕК је такође у својим одлукама наводила да бесплатне новине не припадају 

истом тржишту производа као новине које се плаћају, између осталог због њиховог 

различитог садржаја (кратке, концизне, лако разумљиве вести), младих читалаца 

(обично 18-34 година) и формата.У претходној пракси ЕК, прављена је разлика унутар 

штампе између дневних новина и периодичних издања (недељно, месечно). Та подела 

је заснована на разликама у потреби корисника за информацијама (дневне новине 

пружају информације о догађајима који су се догодили претходног дана, док 

периодична издања нису у стању да пруже такву непосредну репортажу) и цени 

(периодична издања су значајно скупља од дневних новина). 

 

Унутар тржишта за дневне новине, ЕК је такође разматрала разлику између 

регионалних/локалних и националних дневних новина. Док су прве фокусиране на 

регионалне или локалне теме, друге покривају питања од националног значаја. 

Националне дневне новине би се могле даље поделити по основу садржаја (новине са 

општим информацијама и специјализоване новине као што су спортске новине, 

финансијске новине, итд), или према уредничкој линији новина или квалитету 

публикације (таблоиди, наслови средњег приступа и квалитетна штампа), 

 

Слично као и у пракси ЕК, пракса Комисије указује да би се тржиште за издавање 

новина могло поделити према садржају, учесталости издавања, покривености, цени итд. 

Комисија је, у својој претходној пракси, закључила да дневне новине, с једне стране, и 

часописи, магазини и друга периодична издања, с друге стране, чине засебна тржишта 

производа. Без обзира на горе наведено, подносилац пријаве сматра да прецизна 

дефиниција релевантног тржишта производа може остати отворена у предметном 

случају, будући да предметна концентрација не доводи до забринутости у области 

конкуренције ни по једној могућој дефиницији тржишта јер се трансакција односи на 

једноставну промену квалитета контроле, тј. промену из заједничке у искључиву 

контролу над циљним друштвом, па самим тим нема утицај на тржиште. Стога, 

подносилац пријаве смара да се релевантно тржиште производа за потребе предметне 

трансакције, може дефинисати као укупно тржиште за издавање новина, без даље 

поделе на осову учесталости издавања, садржаја или циљних група.   

 

Када је у питању тржиште оглашавања, подносилац пријаве наводи да у пракси ЕК, 

тржишта за оглашавање, слично тржиштима за издавање, се деле према медију (новине, 

часописи, онлајн, итд.) и заједничким својствима садржаја, као и циљној групи 

читалаца. За сваку врсту издања, ЕК је такође утврдила да продаја огласног простора 

чини засебно тржиште. ЕК је сматрала да би продаја огласног простора у националним 

дневним новинама могла чинити засебно тржиште у односу на продају огласног 
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простора у регионалним/локалним новинама. Што се тиче оглашавања у штампаним 

новинама, ЕК је такође сматрала да дневне новине и периодична издања чине засебна 

релевантна тржишта. Дневне новине допуштају планирање око конкретних датума и 

догађаја, док је та могућност ограничена код периодичних издања. С друге стране, 

периодична издања омогућавају преношење порука које захтевају више размишљања 

јер читаоци проводе више времена читајући та издања. Ипак, у неким случајевима ЕК је 

наводила да би се продаја огласног простора у писаној штампи могла сматрати 

јединственим па самим тим ширим тржиштем. 

 

ЕК је такође навела да би се оглашавање на интернету (онлајн оглашавање) могло 

видети као засебно тржиште у односу на оглашавање у свим другим медијима (офлајн 

оглашавање). Насупрот офлајн оглашавању, сматра се да онлајн оглашавање може доћи 

до уско циљане групе читалаца на ефективнији начин. Специфичан механизам 

утврђивања цена који се примењује код онлајн оглашавања такође представља разлику 

између два тржишта: док се формирање цене за офлајн оглашавање начелно врши на 

основу "импресија" (приказивања) које је прегледао могући број корисника (и 

процењено на основу општих критеријума), онлајн оглашавање се плаћа по основу 

броја интернет корисника који су ефективно успоставили контакт са огласом. Онлајн 

оглашавање би се могло поделити у три главне категорије: преко претраживача, преко 

осталих интернет страница и путем малих огласа. Мали огласи су груписани унутар 

одређених интернет страница под заглављима у којима су класификовани производи 

или услуге који се нуде. ЕК је такође испитала да ли би требало дефинисати засебно 

тржиште производа за пружање услуга онлајн оглашавања преко осталих интернет 

страница према врсти интернет странице/врсти корисника, да ли би било прикладно 

направити разлику између онлајн оглашавања по основу платформе (рачунар наспрам 

мобилног телефона), али није дошла до закључка у погледу ове две евентуалне поделе. 

 

У својим претходним одлукама Комисија је правила разлику између продаје огласног 

простора у новинама и продаје огласног простора на интернету, због специфичности 

тих канала оглашавања, разлика у циљним групама и ценама.  

Подносилац сматра да прецизна дефиниција релевантног тржишта производа може 

остати отворена у предметном случају, будући да пријављена концентрација не доводи 

до забринутости са аспекта заштите конкуренције ни по једној могућој дефиницији 

тржишта, из претходно наведених разлога. Стога, подносилац сматра да се релевантно 

тржиште производа за потребе предметне трансакције може дефинисати као укупно 

тржиште за продају огласног простора, укључујући и офлајн и онлајн оглашавање. 

Када је у питању тржиште штампања новина, пракса одлучивања ЕК у овом сегменту 

показује да је ЕК разматрала две главне поделе штампања новина: ротогравура и офсет 

штампа. ЕК је сматрала да се код публикације које се штампају у великом тиражу и 

високом квалитету, ротогравура не може заменити офсет штампом, иако се технологија 

офсет штампе значајно развила у протеклим годинама у смислу брзине и квалитета 

штампања. Купци би наставили да користе ротогравуру чак и у случају значајног и 

трајног повећања цена, јер штампарске машине које користе метод ротогравуре могу да 

штампају више примерака истог квалитета за мање времена. ЕК је даље разматрала да 

ли постоје засебна тржишта према врсти производа који се штампа, наиме за штампање 

часописа, каталога и огласа. У случајевима где је утицај на тржиште био мали или га 

уопште није било, ЕК је закључила да дефиниција тржишта производа може остати 

отворена у том погледу. 
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Подносилац међутим сматра да прецизна дефиниција релевантног тржишта производа 

може остати отворена у предметном случају, будући да пријављена концентрација не 

доводи до забринутости у са аспекта заштите конкуренције ни по једној могућој 

дефиницији тржишта. Стога, подносилац сматра да се релевантно тржиште за потребе 

предметне трансакције може дефинисати као (укупно) тржиште за издавање новина.  

 

Комисија је, имајући у виду своју претходну праксу, као и делатност циљног друштва, 

релевантно тржиште производа у предметној трансакцији дефинисала као:  

1. тржиште издавања и велепродаје штампаних дневних новина (тираж); 

2. тржиште издавања и велепродаје часописа, магазина и других периодичних 

издања; 

3. тржиште продаје простора за оглашавање у штампаним медијима (дневна, 

периодична, специјална издања); 

4. тржиште продаје простора за оглашавање online; 

5. тржиште листа огласа (продаја простора за оглашавање на 

посебним/специјализованим web сајтовима), и 

6. тржиште услуга интернет портала општег садржаја.  
 

Као релевантно географско тржиште, Комисија је одредила територију Републике 

Србије за сва претходно дефинисана релевантна тржишта производа, што је у складу са 

њеним законским надлежностима да ефекте концентрација процењује на националној 

територији.  

      5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

је на основу података које јој је доставио подносилац пријаве, оценила да спровођење 

предметне концентрације неће изазвати негативне ефекте у области конкуренције у 

Републици Србији, будући да се трансакција односи само на промену квалитета 

контроле тј. промену из заједничке у искључиву контролу над циљним друштвом 

RASMAG, па самим тим нема утицај на тржиште. Подносилац пријаве је на свим 

претходно дефинисаним релевантним тржиштима био присутан преко заједничке 

контроле у циљном друштву, па самим тим између учесника у концентрацији не долази 

до хоризонталног преклапања нити до стварања вертикалних веза.  

 

Укупна величина релевантног тржишта издавања и велепродаје штампаних дневних 

новина (тираж) у 2020. години је била по обиму [...] копија дневних новина. Циљно 

друштво је присутно на овом тржишту са продатих [...] копија дневних новина (око  

/10-20/% удела). Конкуренти циљног друштва на овом релевантном тржишту су: 

Insajder team doo – Informer (/20-30/% удела), Novosti doo (/10-20/% удела), Alo Media 

System (/10-20/%  удела), Adria Media Group – Kurir (/10-20/% удела) и Политика АД 

(/10-20/%  удела).  

 

Укупна величина релевантног тржишта издавања и велепродаје часописа, магазина и 

других периодичних издања (тираж) у 2020. години је била, по обиму [...] копија. 

Циљно друштво је присутно на овом тржишту са продатих [...] копија и тржишним 

уделом у области издавања и велепродаје свих часописа, магазина итд., од око /40-

50/%, у чијој структури предњачи Блиц жена са учешћем од /40-50/%. Највећи 

конкуренти на овом тржишту су Color media (/40-50/% удела), Adria media Group (/5-

10/% удела) и  Недељник (/0-5/% удела).  
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Укупна величина релевантног тржишта продаје простора за оглашавање у штампаним 

медијима (дневна, периодична, специјална издања) у 2020. години је била по вредности 

продаје [...] динара. Удео циљног друштва, са продатим страницама реклама у износу 

од [...] динара, износи /30-40/%. Конкуренти циљног друштва на овом релевантном 

тржишту су: Adria Media Group (/20-30/% удела), Color Press Group (/10-20/% удела) и 

Kompanija Novosti (/10-20/% удела).  

 

Укупна величина релевантног тржишта продаје простора за оглашавање online у 2020. 

години је била [...] динара. Удео циљног друштва, са оствареном продајом простора за 

оглашавање у износу од [...] динара, износи /40-50/%.  

 

На релевантном тржишту листа огласа (продаја простора за оглашавање на 

посебним/специјализованим web сајтовима), које у предметном случају обухвата огласе 

за некретнине и аутомобиле у 2020. години, циљно друштво је било присутно са 

тржишним уделом од /20-30/% (nekretnine.rs – огласи некретнине) и /10-20/% 

(MojAuto.rs - огласи аутомобили). Конкуренти циљног друштва на овом релевантном 

тржишту су: halooglasi.com (огласи некретнине) са тржишним уделом од /30-40/% и 

Infostud.com (огласи некретнине), са тржишним уделом у вези са огласима за 

некретнине /40-50/%. Када су у питању огласи за аутомобиле, највећи конкуренти 

циљног друштва су kupujemprodajem.com, са тржишним уделом од /50-60/% и 

polovniautomobili.com, са тржишним уделом од /30-40/%. 

 

Узимајући у обзир све претходно наведено, Комисија је констатовала да предметна 

концентрација неће утицати на промену тржишне структуре на релевантном тржишту и 

да неће негативно утицати на конкуренцију у Републици Србији, оценивши да не 

постоји забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености 

концентрације из чл. 19. Закона, па је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења. 

 

Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције, 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 и против њега се може покренути управни 

спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од 

дана пријема решења. 

 

За  подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом 

о судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. 

закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 

106/2015 и 95/2018).  

 

 

           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

                    

                           Небојша Перић, с.р. 


