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                            Објављени текст не садржи заштићене или   

               изостављене податке. Заштићени подаци приказани су  

                      ознаком [...] или у распону који Комисија сматра                                                                        

              одговарајућим начином заштите, а  изостављени подаци 

                                                     ознаком XXX 

 

 

 

 

                            

 

                                     

 

 

                      

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 6/0-02-225/2022-1, коју је 11. јануара 2022. године поднело 

привредно друштво Media Pool d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Таковска 23-25, 

Београд, Република Србија, преко пуномоћника адвоката Наташе Завишин из 

Адвокатског ортачког друштва Zavišin Semiz i Partneri a.o.d. Beograd, Симина 18, дана 

14. марта 2022. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Media Pool 

d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Таковска 23-25, Београд, Република Србија, 

матични број 17380826, над привредним друштвом Media House d.o.o. Beograd, са 

седиштем на адреси Булевар ослобођења 107, Београд, Република Србија, матични број 

17481673, куповином удела.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Media Pool d.o.o. Beograd, 

уплатило дана 11. јануара 2022. године износ од ХХХ  и дана 25. фебруара 2022. године 

износ од ХХХ на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што укупно одговара 

прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку. 

 

Образложење 
 

 

Привредно друштво Media Pool d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Таковска 23-25, 

Београд, Република Србија, матични број 17380826 (у даљем тексту: Media Pool или 

подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија), дана 11. јануара 2022. године, преко пуномоћника адвоката Наташе 

Завишин из Адвокатског ортачког друштва Zavišin Semiz i Partneri a.o.d. Beograd, 

  
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

          Број: 6/0-02-225/2022-8 

  Датум: 14. март 2022. године 
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Симина 18, пријаву концентрације број 6/0-02-225/2022-1. Допуна пријаве је 

достављена 21.фебруара 2022. године.  

 

Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве 

концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. 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 о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, брoj 

51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), 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 у концентрацији 

 

Подносилац пријаве, друштво Media Pool, је привредно друштво основано 2002. 

године, специјализовано за закуп медијског огласног простора за потребе оглашивача – 

клијената на територији Републике Србије. Oснивач и једини члан друштва Media Pool  

је друштво Magna Europe из Северне Македоније. Пословна активност подносиоца 

пријаве подразумева саветовање и оптимизацију буџета оглашивача ради 

најефикаснијег присуства на медијима у Републици Србији, са циљем што већег 

обухвата циљне групе ради пласмана роба и услуга крајњим потрошачима и 

корисницима. 

Регистрована претежна делатност подносиоца пријаве је делатност рекламних агенција. 

У оквиру свог пословања подносилац пријаве пружа и услуге медија планирања, као и 

анализу потенцијала и ефикасности медија, анализу циљаних потрошача, њихових 

социо-демографских профила и навика. 

Највећи купци подносиоца пријаве су друге медијске агенције које ангажују 

подносиоца пријаве да за потребе њихових клијената врше закуп медијског огласног 

простора на територији Републике Србије или на територијама других земаља у којима 

подносилац пријаве послује. Подносилац пријаве је присутан на тржиштима у 

Бугарској и Северној Македонији преко својих зависних друштава, Media Pool Sofia и 

Media Pool Sarajevo. 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Media House d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар ослобођења 107, 

Београд, Република Србија, матични број 17481673 (у даљем тексту: Media House или 

Циљно друштво).  

Циљно друштво је основано 2003. године, ради пружања маркетиншких услуга тј. као 

маркетиншка агенција која се бави свим облицима пословне сарадње са клијентима 

оглашивачима и медијима, а највише куповином и продајом рекламног времена на свим 

врстама медија. Чланови друштва Media House су физичко лице Славица Шимић са 

уделом од 75% и привредно друштво Sport Marketing Grupa doo Zagreb, са седиштем на 
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адреси Антуновац 27, 10000 Загреб, Хрватска, матични број 59226120660, са уделом од 

25% (у даљем тексту: SMG).   

Регистрована претежна делатност Циљног друштва је делатност рекламних агенција. 

Основна делатност Циљног друштва је комуникацијско планирање и закуп медијског 

огласног простора (media buying), односно вршење закупа рекламног времена/простора 

на свим медијима, које Циљно друштво даље пласира мањим потрошачима – 

директним клијентима-оглашивачима, како домаћим тако и иностраним, и 

маркетиншким агенцијама које то рекламно време/простор даље пласирају ка својим 

директним клијентима. 

Услуге које пружа Циљно друштво укључују и медијско планирање односно предлог 

коришћења медија у зависности од захтева, буџета, територије, временског периода и 

циљне групе маркетиншких кампања клијената, а на основу анализе тржишта (цене 

огласног простора, рејтинга (гледаности) програма, навика конзумената медија и сл). 

Током медијске кампање, Циљно друштво врши контролу реализације од стране 

медија, по основу званичних извештаја или мониторинга самих медија, фото-

документације или увидом у саму реализацију (нпр. код штампаних издања). 

 

      2. Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Подносилац пријаве, као купац, и Славица Шимић и Sport Marketing Grupa, као 

продавци, су дана 28.12.2021. године закључили Уговор о купопродаји удела у Циљном 

друштву, на основу којег ће подносилац пријаве стећи 60% удела у Циљном друштву. 

[...] 

 

      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. 

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

територијама.  

Имајући у виду делатности подносиоца пријаве и Циљног друштва, подносилац пријаве 

сматра да се релевантно тржиште производа у предметној трансакцији може одредити 

као тржиште куповине медијског огласног простора (media buying). 

У пријави се указује да Агенције које пружају услуге куповине медијског огласног 

простора („Агенције“) купују простор и/или време за оглашавање на разним медијима, 

укључујући телевизију, штампане медије, радио, билборде и интернет портале, и 

продају купљени огласни простор и време оглашивачима за потребе њихових 

рекламних кампања. 

Акту куповине медијског огласног простора претходи стратешко планирање наступа 

оглашивача на медијској сцени, анализа активности конкурената, дефинисање буџета за 

оглашавање, оптимизација потрошње по различитим типовима медија и напослетку 

преговарање са медијима и утврђивање јединичних цена.  

Након утврђивања цена оглашавања, приступа се реализацији, изради медија плана 

како би рекламна кампања оглашивача дошла до одговарајућег потрошача. Процес се 

наставља током трајања кампање при чему се прате постигнути резултати у свакој фази 

кампање, врше измене и прилагођавања у случају одступања. По завршетку кампање, 

Агенција је у обавези да клијенту сачини извештаје према стандардима струке. 

У складу са праксом Комисије, куповина медијског огласног простора представља 

посебно тржиште у оквиру сектора оглашавања који задовољава посебну потражњу 

клијената, а која се може вршити одвојено од маркетиншких комуникационих услуга 

(„МКУ“).  

 

Постоје одређена преклапања између куповине медијског огласног простора и МКУ. 

Разлика се огледа у томе што се МКУ користи за креирање поруке и заснива се на 

„креативи“, док куповина медијског огласног простора служи за преношење већ 

креиране поруке и базирана је више на техничком знању и "know-how" преноса 

рекламне кампање циљном потрошачу. Оглашивачи често користе различите агенције 

за куповину медијског огласног простора и МКУ. Овакав став је заузела и Европска 

комисија, како се наводи у пријави.  

 

Европска комисија је, такође, разматрала могућност даље поделе тржишта куповине 

медијског огласног простора по врсти медија, али је заузела став да нема потребе за 

таквом поделом, с тим да постоји изражена заменљивост куповине огласног простора у 

различитим медијима из угла понуде, где Агенције закупљују огласни простор на свим 

медијским каналима пошто је медијска потрошња потрошача све разноврснија и 

фрагментирана и Агенције настоје да обезбеде оптималну расподелу буџета 

оглашивача преко различитих врста медија. 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је прихватила предлог подносиоца 

пријаве и релевантно тржиште производа у предметној трансакцији одредила као 

тржиште куповине медијског огласног простора.  
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За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште, у складу са својом надлежношћу, дефинисала као територију Републике 

Србије.  

 

 

      5. Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија 

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

концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији, имајући у виду 

следеће податке. 

Подносилац пријаве наводи да због специфичности тржишта није могуће прецизно 

утврдити укупну величину тржишта закупа медијског огласног простора у смислу 

остварене вредности производње и продаје и њиховог обима у Републици Србији за 

2021. годину. Како је наведено у пријави, не постоје анализе са становишта обима 

производње, будући да се правни субјекти који послују на овом тржишту појављују 

било као предузећа специјализована за закуп медијског огласног простора, било као 

предузећа која у оквиру своје делатности пружају и друге услуге из области 

комуникацијских услуга, а такође на тржишту послују и оглашивачи који медијски 

огласни простор закупљују директном куповином од медија без посредника.  

Према проценама у пријави, у Србији је у 2021. години потрошено [...]. Укупна 

вредност огласног простора купљеног од стране групе друштава која припадају 

подносиоцу пријаве, у 2021. години износи [...]. Имајући у виду претходно наведен 

обим и величину тржишта, подносилац пријаве процењује да његов тржишни удео на 

тржишту куповине медијског огласног простора износи /10-20/%. Вредност медијског 

огласног простора купљеног од стране Циљног друштва у 2021. години износи [...] 

(тржишни удео /0-5/%). Након спровођења предметне трансакције, тржишни удео 

подносиоца пријаве на тржишту куповине медијског огласног простора износиће /10-

20/%.  

Највећи конкуренти на дефинисаном релевантном тржишту су Direct Media d.o.o. 

Beograd (/20-30/%), MMS Communications d.o.o. Beograd (/5-10/%), Universal Media 

d.o.o. Beograd (/5-10/%) и OMD Media d.o.o. Beograd (/5-10/%). Тржишни удели су 

процењени у односу на укупну величину тржишта процењену у складу са Nielsen 

Audience Measurement извештајем за 2020. годину, будући да, како је наведно у 

пријави, још увек није издат извештај за 2021. годину. У пријави је дата процена да је 

вероватно да су тржишни удели конкурената за 2021. годину приближни уделима у 

2020. години. 

Из утврђеног чињеничног стања произлази да спровођењем предметне концентрације 

неће доћи до негативних ефеката, хоризонтално или вертикално посматрано. Имајући у 

виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји забринутост у 

погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19. Закона. 

Из тог разлога 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 
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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 достављања 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. 

 

 


