САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Предмет „Политика“: Комисија за заштиту конкуренције је изрекла меру процесног
пенала у износу од 143.500 евра друштву East Media Group и упутила предмет
Државном правобранилаштву
Савет Комисије за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) донео је 25.03.2015.
године, две одлуке у поступку који је покренут по службеној дужности против друштва OOO
East Media Group из Москве, Руска Федерација (у даљем тексту: друштво East Media), због
основане претпоставке да је приликом куповине удела од 50% у друштву „Политика новине и
магазини“ д.о.о. из Београда, спроведена концентрација, за коју није прибављено одобрење
Комисије у складу са одредбама Закона о заштити конкуренције.
Решењем Комисије, одређени су процесни пенали друштву East Media због непоступања по
закључку Комисије од 29. јануара 2015. године, којим му је наложено достављање података и
документације за потребе предметног поступкa. Висина процесног пенала износи укупно
EUR 143.500, што тренутно износи око 17.286.000 динара и овај износ се уплаћује у буџет
Републике Србије. Овим решењем Комисија јасно ставља до знања свим учесницима на
тржишту да ће неиспуњавање Законом прописаних обавеза за достављање података,
потребних за правилно утврђивање чињеничног стања, бити санкционисано у складу са
Законом.
Другим актом, закључком Комисије, прекинут је поступак против друштва East Media, услед
потребе да се реши претходно правно питање у овом предмету.
Претходно питање о коме је потребно одлучити, јесте да ли је уговор о купопродаји удела
између претходног власника удела у друштву „Политика новине и магазини“ д.о.о , друштва
Ost holding GmbH из Беча, Република Аустрија - повезаног правног лица немачке медијске
групације Westdeutsche Allgemeine Zeitung Mediengruppe (WAZ) и друштва East Media
пуноважан. На основу прикупљених материјалних доказа и изјава сведока, Комисија је дошла
до сазнања која основано упућују на могућност да, приликом продаје удела од 50% у друштву
„Политика новине и магазини“ д.о.о., друштво Ost holding GmbH није поступило у складу са
обавезама утврђеним оснивачким актом друштва „Политика новине и магазини“д.о.о. Наиме,
прикупљени докази и изјаве сведока, упућују на основану претпоставку да понуда за откуп
удела (право прече куповине), није достављена другом члану друштва, који је у већинском
власништву Републике Србије, на начин и под условима предвиђеним актима друштва. С
обзиром на могућу штету по имовинска права и интересе Републике Србије, Комисија је,
имајући у виду значај овог питања, одлучила да упути предмет Државном правобранилаштву
ради испитивања пуноважности предметног уговора и одлучивања о евентуалном покретању
спора.
Имајући у виду значај и сложеност овог предмета, Комисија наставља активну сарадњу са
надлежним органима у Републици Србији и у иностранству.

