
 1 

 

 

 

 

 

 

 

                         

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 

2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13, у 

даљем тексту: Закон) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за 

послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник 

РС“ број 49/2011), одлучујући по Пријави концентрације привредног друштва 

„Alpha Bank“ S.A., са седиштем на адреси ул. Stadiou 40, 10252, Атина, 

Република Грчка, регистрованог у Општем привредном регистру, Министарства 

за развој и конкурентност Грчке, рег. бр. 223701000, поднетој 30. јуна 2014. 

године преко пуномоћника, Јасмине П. Кузенко-Тасковић адвоката из Београда 

ул. Тадеуша Кошћушка бр. 30, дана 29. јула 2014. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем непосредне појединачне контроле привредног 

друштва „Alpha Bank“ S.A. са регистрованим седиштем на адреси Stadiou бр. 40, 

10252 Атина, Република Грчка, регистрованог под бројем 223701000, над 

друштвом „Citibank International“ PLC, кредитном установом која послује на 

територији Републике Грчке са седиштем на адреси Othonos бр. 8, 10557 Атина, 

са грчким пореским идентификационим бројем 999843488 Пореска управа ФАЕ 

Атина, преузимањем целокупног банкарског пословањa са становништвом и 

одређене имовине на територији Републике Грчке и искључиве контроле над 

привредним друштвом „Diners Club of Greece Finance Company“ S.A., са 

пословним седиштем на адреси Авенија Syngrou бр. 54, 11742 Атина, Грчка, 

регистрованог под бројем 00026360100, куповином укупног броја акција тог 

привредног друштва. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио 

уплату износа од 25.000 (двадесетпетхиљада) ЕУР на девизни рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, с позивом на број 6/0-

02-465/2014-1, што представља одговарајућу висину 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. 

 
 Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

           Број: 6/0-02-465/2014-4 

Датум: 29. јул 2014. године 

                      Београд 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Привредно друштво „Alpha Bank“ S.A., које је основано и послује у 

складу са законима Републике Грчке (у даљем тексту: Alpha Bank или 

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

тексту: Комисија) 30. јуна 2014. године преко пуномоћника, Јасмине П. Кузенко 

– Тасковић, адвоката из Београда, пријаву концентрације број 6/0-02-465/2014-1 

(у даљем тексту: пријава). Допуном документације која је Комисији достављена 

2. и 7. јула 2014. године отклоњени су недостаци поднете пријаве, чиме су 

испуњени услови за поступање и одлучивање у овом предмету у скраћеном 

поступку. Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани 

износ накнаде за издавање акта Комисије, што је констатовано у ставу II 

диспозитива. 

 

Alpha Bank је једна од најстаријих банкарских организација у Грчкој и 

представља једну је од водећих групација за банкарске и финансијске услуге. 

Ова банкарска групација нуди читав спектар услуга, укључујући банкарско 

пословање са становништвом, корпоративно банкарство, управљање имовином 

трећих лица, банкарско пословање са приватним лицима, дистрибуцију 

осигурања, инвестиционо банкарство, лизинг, факторинг, брокерске услуге и 

управљање некретнинама. Ова групација активна је у Грчкој где се налази њено 

главно тржиште, а присутна је и на већини тржишта југоисточне Европе 

(Румунија, Кипар, Бугарска, Албанија, Украјина, Б.Ј.Р. Македонија, Србија), као 

и у Уједињеном Краљевству. У време подношења ове пријаве, Alpha Bank у 

Грчкој има пословну мрежу од преко 400 огранака, и послује у преко 490 

огранака у иностранству. 

 

На тржишту Републике Србије Alpha Bank присутна је преко своја два 

зависна друштва. Прво од њих је акционарско друштво „Alpha Bank Srbija“, које 

је основано 1991. године, са седиштем у Београду ул. Краља Милана бр. 11. Ово 

домаће друштво регистровано је у Агенцији за привредне регистре Републике 

Србије под матичним бројем 07736681, а претежна регистрована делатност 

друштва јесте „остало монетарно посредовање“ (шифра делатности: 6419). 

Друго зависно друштво Alpha Bank на тржишту Републике Србије, је привредно 

друштво „Alpha Real Estate“ д.о.о. Београд, које је основано 2006. године. 

Друштво је регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 

под матичним бројем 20186500, а претежна регистрована делатност овог 

друштва јесте „изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и 

управљање њима“ (шифра делатности: 6820). Ради се о друштву, чији је оснивач 

и искључиви власник (са 100% удела) „Alpha Astika Akinhta AE“ из Грчке, које 

је једно од друштава Alpha групе. 

 

Други учесник предметне концентрације – на страни друштва над којим 

се од стране подносиоца пријаве успоставља контрола, јесте кредитна установа 
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„Citibank International PLC“ (у даљем тексту: Citibank CIP), са регистрованим 

седиштем у Грчкој – Атини. Ова кредитна установа основана је по законима 

Енглеске и Велса, са седиштем у Лондону, у Citigroup Centrу, Trg Kanada, 

Canary Wharf, E14 5LB, Уједињено Краљевство. Она пуноправно послује у 

Грчкој реко своје филијале у Атини ул. Othonos бр.8, са ПИБ бројем 999843488, 

Пореска управа FAE Атина. Друштво Citibank CIP je од 1964. године присутно у 

Грчкој и бави се банкарским пословањем, преко мреже од 20 експозитура. 

Citibank CIP у Грчкој послује преко две пословне јединице, корпоративно и 

институционално банкарство (CIP Корпоративно пословање) и пословање са 

становништвом (CIP Retail пословање). Citibank CIP нема никакав облик 

присутности нити пословне активности у Републици Србији. 

 

Корпорација Citibank COIC (у даљем тексту: Citibank COIC), основана је 

и постоји према законима Сједињених Америчких Држава, са седиштем на 

адреси One Penns Way, New Castle, Delawere 19720 SAD, коју законито заступа 

овлашћено лице (COIC), заједно са CIP – (продавци).  

 

Један део пословне трансакције је продаја и пренос на Alpha Банку 

Грчке, дела имовине и дела пословања са потрошачима Citibank CIP у Грчкој. 

Други део трансакције је продаја Alpha Банци Грчкe акција друштва „Diners 

Club of Greeace Finance Company“ S.A., (у даљем тексту: Diners Co) у Грчкој 

чији су акционари Citibank CIP и Citibank COIC. Ни једно од наведених 

друштава, ни Citibank CIP, ни Citibank COIC, нису присутни нити имају 

пословање у Републици Србији.  

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен 

Уговор о продаји и преносу дела пословања и о преносу акција, који су 13. јунa 

2014. године закључили Alpha Банкa Грчка као купац са једне стране и Citibank 

CIP и Citibank COIC као продавци са друге стране. Према цитираном Уговору 

Alpha Bank Грчка стиче: 

 

1. од Citibank CIP - део пословања са потрошачима у Грчкој, односно послове 

са картицама, банкарске послове са становништвом, као и послове 

медијација у осигурању, заједно са просторијама експозитура за пословање 

са становништвом, као и све друго наведено у делу Уговора Преузета 

имовина и Преузете обавезе, 

 

2. од Citibank CIP и од Citibank COIC – укупан број уписаних акција (100%) 

издатих од стране Diners Co, где Citibank COIC има око 90,04% акцијског 

капитала, а Citibank CIP има око 9,96% акцијског капитала.  

 

Diners Co је грчка финансијска институција, са лиценцом и под 

регулативом Банке Грчке, која обавља све послове осмишљавања, маркетинга, 



 4 

сервисирања и наплате везане са Diners брендираним или ко-брендираним 

потрошачким кредитима и платним картицама.  

 

У Србији послује друштво „Diners Clуb International Belgrade“ друштво за 

пружање финансијских услуга д.о.о., чији је једини члан „SKB Capital“ S.A. из 

Луксембурга и Представништво „Citibank“ N.A. чији је једини члан-оснивач 

„Citibank“ N.A. Јужна Дакота САД. 

 

Према прописима Републике Србије, Представништво Citibank N.A. није 

засебно правно лице и нема овлашћења да самостално обавља пословне 

активности матичног друштва и не може се сматрати учесником концентрације, 

те из тог разлога, власници Diners Co из Грчке, нису повезани са друштвом у 

Србији Diners International Club Beograd. 

 

Досадашњи  власници „циљног бизниса“ као предмета преузимања у овој 

концентрацији, нису ни директно ни индиректно присутни у Републици Србији, 

из чега се може закључити да реализација ове пословне трансакције ни на који 

начин неће имати негативан утицај на тржишту Србије, па из тог разлога она 

представља дозвољену концентрацију у смислу одредаба Закона. 

 

Након окончања трансакције, Citibank CIP филијала у Грчкој наставиће 

да послује под својим регистрованим корпоративним називом у области 

пословања са привредом, док ће Alpha Банка Грчке стећи директну контролу 

над делом пословања Citibank CIP у области пословања са становништвом у 

Грчкој, као и контролу над свим дотадашњим активностима друштва Diners Co. 

 

Приликом предлагања дефиниције релевантног тржишта производа, 

подносилац пријаве је општу и најчешће коришћену дефиницију која се користи 

у поступцима оцене концентрација из области банкарства, а која се одређује као 

„тржиште понуде и тражње банкарских услуга“, модификовао и прилагодио 

својим пословним активностима. Конкретно, овај генерички појам обухвата 

неколико ужих релевантних тржишта производа/услуга, а то се у овом случају 

односи на пословање Alpha Банке Грчке која је активна на следећим тржиштима 

(депозити и кредити у пословању са становништвом, депозити и кредити у 

пословању са привредом, платне картице и услуге на финансијском тржишту). 

При томе, подносилац пријаве пошао је од широког дијапазона банкарских 

услуга, у оквиру којих наступају учесници предметне концентрације. Комисија 

је понуђени предлог подносиоца пријаве у погледу одређивања ужих 

релевантних тржишта производа/услуга, у целини прихватила као исправан. 

 

Мада се у конкретном случају ради о екстериторијалној концентрацији, 

чији се ефекти спровођења могу анализирати и пратити у оквиру географског 

простора већег броја држава, Комисија се у складу са својим законским 

надлежностима усмерила на оцену и предвиђање последица спровођења ове 
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концентрације у оквиру територијалног простора Републике Србије. У том 

смислу, као релевантно географско тржиште, одређено је национално тржиште 

Републике Србије. На овако дефинисаном географском тржишту, подносилац 

пријаве својим пословањем у територијалном простору Републике Србије, 

остварује различите позиције у појединим аспектима свог банкарског 

пословања, а у односу на друге пословне банке које су учесници на овом 

тржишту. Наведене трврдње подносилац пријаве документовао је и приложио уз 

пријаву концентрације. Као званични извор података коришћен је Статистички 

Билтен Народне банке Србије.  

 

На основу свих достављених и коришћених података, Комисија је 

закључила да је од учесника концентрације, само подносилац пријаве преко свог 

зависног друштва у нашој земљи, присутан на свим претходно опредељеним 

релевантним тржиштима. Између подносиоца пријаве и циљног друштва нема 

хоризонталног преклапања ни на једном од, у овом поступку дефинисаних и 

анализираних релевантних тржишта. Такође, на тржишту Републике Србије 

нема ни стварног, као ни потенцијалног вертикалног односа између Alpha Банкe 

Грчке и Citibank CIP, Citibank COIC и Diners Co у Србији.  

 

У односу на све претходно изнето, закључено је да учешће Alpha Bank на 

наведеним тржиштима неће бити промењено, након окончања концентрације. У 

оквиру географског простора Републике Србије, реализовање предметне 

пословне трансакције неће условити никакве промене на банкарском тржишту 

Републике Србије, у смислу тржишних позиција какве на овом тржишту имају 

поједине пословне банке које су активне на њему, што је пре свега резултат 

чињенице да циљно друштво није присутно на нашем националном банкарском 

тржишту. 

 

Као мотив за спровођење предметне концентрације, подносилац пријаве 

наводи реструктурирање грчког банкарског сектора. Након спроведене 

концентрације, очекује се да буде побољшан пословни профил Alpha Bank. 

Реализацијом пословне трансакције ствара се „Банка по избору“ већине грчких 

клијената, где ће Alpha Банкa Грчка искористити искуство Citibank групе у 

погледу управљања имовином, кроз даље употпуњавање понуде својих 

производа и услуга. У сарадњи са брендом Diners клубом побољшаће се 

позиција Alpha Банкe Грчка у пословању са платним картицама и плаћањем. 

Трансакција ће омогућити клијентима Alpha Банкe Грчка и Citibank да уживају 

погодности проширеног спектра побољшаних производа и услуга. Побољшава 

се ликвидност Alpha Банкe Грчка и преко Citibank додатно унапређује пословни 

однос са привредом, осигуравајући несметан прелазак својих клијената у 

домену становништва на циљану финансијску институцију у Грчкој - Alpha 

Банкa Грчка.  
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На основу свих чињеница које је Комисија у овом поступку утврдила, 

оцењено је да спровођење ове екстериторијалне концентрације, неће произвести 

никакве, непосредне или посредне, краткорочне или дугорочне ефекте на 

тржишту Србије, и да неће довести до значајног спречавања, ограничавања или 

нарушавања конкуренције на тржишту Републике Србије, или било ком 

његовом делу, а нарочито стварањем или јачањем доминантног положаја, па је 

на основу оцене да се у конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, 

одлучено као у диспозитиву. 

 

 

Поука о правном леку: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку. Против овог решења може 

се поднети тужба Управном суду у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

                                                                    Весна Јанковић 
 

       


