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На основу члана 37. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, број 51/09), члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада 

за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени 

гласник РС“ број 47/2011), и члана 13. став 2. Статута Комисије за заштиту 

конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 49/2010), члан Савета Комисије за 

заштиту конкуренције по овлашћењу председника Комисије за заштиту 

конкуренције бр. 1/0-06-332/2013-1 од 30. априла 2013. године, одлучујући по 

Пријави концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-329/2013-1, коју је у 

име клијента – „Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd“, регистрованог у 

Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 

07552335, са регистрованим седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 50 

а/б, Београд, Република Србија – поднео на основу достављеног пуномоћја 

адвокат Бојан Вучковић, ул. Ресавска бр. 23, Београд, дана 14. маја 2013. године, 

доноси следеће: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем појединачне контроле друштва „Societe Generale 

Banka Srbija a.d. Beograd“, регистрованог у Агенцији за привредне регистре 

Републике Србије под матичним бројем 07552335, са седиштем на адреси 

Булевар Зорана Ђинђића 50 а/б, Београд, Република Србија, над делом 

пословања друштва „KBC Banka a.d. Beograd“, са седиштем на 
адреси ул. Омладинских бригада бр. 90 в, Београд, 

Република Србија, које је регистровано у Агенцији за 

привредне регистре Републике Србије под матичним бројем 

17138669, до чега долази на основу уговорног преузимања 

банкарских услуга „KBC Banke a.d. Beograd“, које се 

примарно пружају физичким лицима, предузетницима, малим и 

средњим привредним друштвима, као што су отварање текућих 

рачуна, депозитни послови, издавање платних картица, 

кредитни послови и друге банкарске услуге. 

 
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року од стране 

подносиоца пријаве извршена уплата износа од 2.763.565,00 

(двамилионаседамстотина 

шездесетрихиљадепетстотинашездесетпет и 00/100) динара на 

рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе 

за трезор Министарства финансија и привреде Републике 
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Србије, с позивом на број 6/0-02-329/2013-1, што 

представља одговарајућу динарску противвредност прописане 

висине накнаде за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку из чл. 2. став 1. тачка 6. 
Тарифника о висини накнада за послове из надлежности 

Комисије за заштиту конкуренције. 

 


