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Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 

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

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

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ број 47/2011), 

одлучујући по пријави концентрације заведеној под бројем 6/0-02-804/2012-1, 

коју је по приложеном пуномоћју поднела госпођа Жанка Вулетић, 

дипломирани правник из Београда, ул. Марка Орешковића бр. 17, у име 

друштва „Piraeus Bank“ S.A., са регистрованим седиштем на адреси ул. Аmerikis 

бр. 4, 105 64 Атина, Грчка, регистрованог у Министарству за развој, 

конкуренцију, инфраструктуру и мреже Републике Грчке,  под матичним бројем 

6065/06/В/86/04, дана 17. јанура 2013. године, доноси следеће 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне контроле друштва  „Piraeus Bank“ 

S.A, са регистрованим седиштем на адреси ул. Аmerikis бр. 4, 105 64 Атина, 

Грчка, регистрованог у Министарству за развој, конкуренцију, инфраструктуру 

и мреже Републике Грчке,  под матичним бројем 06065/006/В/86/0004, над 

друштвом „Geniki Bank“ S.A. са седиштем на адреси Булевар Mesogeion 109-

111, 115 10 Атина, Грчка,  регистрованог у Министарству за развој, 

конкуренцију,  инфраструктуру и мреже Републике Грчке,  под матичним 

бројем 06073/006/В/86/0012, до чега долази преузимањем 99,08% акција овог 

друштва од њихoвoг досадашњег власника, банке Societe General. 

 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације, 

благовремено и у целости извршио уплату износа од 2.849.157,50  

(двамилионаосамстотиначетрдесетдеветхиљадастопедесетседам и 50/100) РСД 

на динарски рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за 

трезор Министарства финансија и привреде, што представља одговарајућу 

динарску противвредност висине накнаде за издавање решења о одобравању 

концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. Тарифника о 

висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције, 

обрачунату на дан уплате по средњем девизном курсу Народне Банке Србије. 

 

 
Р е п у б л и к а   С р б и ј а 
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