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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 заведеној под бројем 

6/0-02-560/2014-1, од 14. августа 2014. године, коју је у име привредног друштва 

„OTP Bank Romania“ S.A., са седиштем на адреси 66-68 Buzesti Street, District 1, 

Букурешт, Румунија, регистровано код Трговинског регистра у Букурешту под 

бројем Ј40/10296/1995, јединствени регистрациони број 7926069, поднета преко 

пуномоћника, Милице Поповић адвоката из ОАД „Petrikić & Partneri“ из 

Београда ул. Цинцар Јанкова бр. 3, дана 16. септембра 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 „OTP Bank Romania“ S.A. са регистрованим седиштем на адреси 66-68 

Buzesti Street, District 1, Букурешт, Румунија, регистрованог код Трговинског 

регистра у Букурешту под бројем 7926069, над привредним друштвом „Banca 

Millennium“ S.A. са регистрованим седиштем на адреси Piaţa Presei Libere 3-5, 

Clădirea City Gate, Turnul Sudic, Sector 1, Букурешт, Румунија, регистрованог код 

Трговинског регистра у Букурешту под бројем 21087140, 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-

02-560/2014-1, 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: 6/0-02-560/2014-5 

Датум: 16. септембар 2014. године 

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

 

Привредно друштво „OTP Bank Romania“ S.A., које је основано и послује 

у складу са законима Румуније (у даљем тексту: OTP Bank Romania или 

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

тексту: Комисија) 14. августа 2014. године преко пуномоћника, Милице 

Поповић, адвоката из Београда, пријаву концентрације број 6/0-02-560/2014-1 (у 

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

27. августа 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. 

У предметном управном поступку подносилац пријаве поставио је и 

Захтев за одређивање мере заштите података број: 6/0-02-560/2014-1 од 14. 

августа 2014. године. Председник Комисије решавајући по горњем захтеву, 

донео је 1. септембра 2014. године Закључак о заштити података број: 6/0-02-

560/2014-4. 

Привредно друштво OTP Bank Romania је део ОТП Групе (у даљем 

тексту: Група подносиоца), која је под крајњом контролом привредног друштва 

OTP Bank Nyrt, са седиштем на адреси 16 Nádor utca, 1051 Будимпешта, 

Мађарска. Група подносиоца је банкарска групација која послује у Мађарској и 

Централној Европи. Ова група нуди читав спектар различитих банкарских и 

других пратећих услуга, укључујући банкарско пословање, специјализоване 

услуге као што су лизинг, факторинг, услуге инвестиционих фондова и др. 

Наведене услуге пружа преко својих огранака, повезаних друштава, ATM и POS 

мрежа, електронских канала и разгранате мреже партнера. Поред Мађарске, 

Група подносиоца послује у Бугарској, Румунији, Хрватској, Србији, Словачкој, 

Украјини, Русији и Црној Гори.  

Сам подносилац пријаве није активан на територији Републике Србије, 

међутим Група подносиоца присутна је у Србији преко својих зависних 

друштава ОТП Банка Србија а.д., OTP Factoring Serbia d.o.o. и OTP Investments 

d.o.o. сва са седиштем у Новом Саду, која пружају различите услуге у области 

банкарског и финансијског сектора. ОТП Банка Србија а.д. послује у [...]
1
. Све 

филијале су универзалног типа и пружају све врсте банкарских услуга како 

физичким лицима тако и корпоративним клијентима. Поред наведених 

друштава која се баве делатношћу саме Групе подносиоца, у саставу Групе 

подносиоца налази се и Предузеће за производњу, трговину и услуге „Pevec“ 

d.o.o. Београд, Предузеће за производњу и промет млека и млечних производа 

млекара Хан д.о.о. Владичин Хан – у стечају и друштво R.E. FOUR d.o.o. 

Београд (куповина и продаја властитих некретнина). Такође, Група подносиоца 

                                                 
1
 Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону 

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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у одређеним друштвима у Републици Србији поседује више од 10% удела или 

акција. Конкретно Група подносиоца [...].  

Други учесник предметне концентрације – на страни друштва над којим 

се успоставља контрола, јесте финансијска институција „Banca Millennium“ S.A. 

(у даљем тексту: Banca Millennium или Циљно друштво), са регистрованим 

седиштем на адреси Piaţa Presei Libere 3-5, Clădirea City Gate, Turnul Sudic, 

Sector 1, Букурешт, Румунија. Циљно друштво је део Millennium BCP банкарске 

групације, чије је кровно друштво Banco Comercial Portuguĕs S.A. из Португала. 

Ова групација послује у Португалу, Пољској, Румунији, Швајцарској, 

Мозамбику, Анголи, Француској и Луксембургу.  

Пре спровођења трансакције Циљно друштво је било под контролом 

друштва Millennium bcp Participações, SGPS, Sociedade Unipessoal, Lda, са 

регистрованим седиштем на адреси Avenida Gonçalves Zarco, no.4, Funchal, 

Португал, које је власник [...] акција (/90-100/%) у Циљном друштву и друштва 

BCP које је власник [...] акција (/0-5/%) у Циљном друштву, што заједно чини 

100% акција овог друштва. Banca Millennium у свом пословању пружа широк 

спектар банкарских и финансијских услуга правним лицима и појединцима, и 

нема никакав облик присутности нити пословне активности у Републици 

Србији. 

Предложена пословна трансакција структурирана је као куповина акција. 

Подносилац пријаве ће у складу са условима и одредбама Уговора о 

купопродаји акција, који је између релевантних страна потписан 30. јула 2014. 

године и достављен Комисији као правни основ трансакције, стећи 100% акција 

у Циљном друштву. Како Циљно друштво нема зависних друштава Подносилац 

пријаве ће стећи контролу једино у Циљном друштву.  

Пријава концентрације поднета је Комисији ради издавања одобрења за 

спровођење концентрације која настаје стицањем контроле од стране 

подносиоца пријаве, над Banca Millennium у складу са чланом 17. став 1. тачка 

2. Закона, а на основу  куповине свих акција циљног друштва. 

На основу анализе свих елемената поднете пријаве и целокупне 

документације која је достављена Комисији, утврђено је да је подносилац 

пријаве исправно поступио када је предметну пријаву доставио Комисији. Ово 

из разлога испуњености свих законских претпоставки, при којима постоји 

обавеза пријаве концентрације Комисији, како у погледу природе трансакције, 

којом настаје концентрација у смислу Закона, тако и у погледу прописаних 

прагова који се односе на висину прихода учесника концентрације. 

Приликом предлагања дефиниције релевантног тржишта 

производа/услуга, подносилац пријаве пошао је од опште дефиниције која се 

најчешће користи у поступцима оцене концентрација у сегменту банкарства, а 

која се одређује као тржиште пружања свих врста банкарских услуга. Наведени 

предлог, подносилац пријаве је модификовао и прилагодио својим најважнијим 

и основним пословним активностима, уз издвајање три главне категорије 

пословања и то малопродајно банкарство, корпоративно, односно банкарство на 

велико и услуге на финансијском тржишту. Малопродајно банкарство обухвата 
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бројне услуге које се пружају физичким лицима, домаћинствима и малим 

правним лицима. То су послови везани за текуће рачуне, депозите, потрошачке 

кредите, кредитне и дебитне картице, заједничке фондове, хипотеке и друге 

видове управљања средствима. Корпоративно банкарство представља облик и 

начин пружање банкарских услуга корпоративним клијентима средњим и 

великим правним лицима. Те услуге обухватају депозите, кредите, домаће и 

међународно плаћање, акредитиве и савете који се тичу припајања и аквизиција. 

Услуге на финансијском тржишту обухватају трговање обвезницама и другим 

хартијама од вредности, девизно пословање и тржиште новца. Наведена подела 

банкарског сектора прихваћена је и у пракси Европске комисије.  

Тржиште банкарских услуга могуће је и даље поделити како према 

карактеристикама клијената, тако и према врсти услуга. Међутим, сва додатна 

уситњавања банкарског сектора у конкретном случају нису релевантна за 

наведену пословну трансакцију јер је овде предложена и усвојена дефиниција 

релевантног производа/услуге постављена довољно широко, тако да обухвата 

тржиште пружања свих врста банкарских услуга. 

Група подносиоца, у оквиру свог пословања, активна је на релевантном 

тржишту пружања банкарских услуга у Републици Србији, док Циљно друштво 

послује на овом тржишту само у Румунији. На основу наведеног, планирана 

пословна трансакција не може имати штетан ефекат на стање конкуренције у 

Републици Србији, јер не постоје преклапања између пословних активности 

Групе подносиоца и Циљног друштва на овој територији и то како хоризонтална 

тако ни вертикална. Такође, ова трансакција неће утицати на стање 

конкуренције нити постојећу структуру релевантног тржишта у Републици 

Србији. 

Приликом дефинисања географског простора за намеравану пословну 

трансакцију, подносилац пријаве предложио је да се релевантно географско 

тржиште дефинише на националном нивоу, односно као територија Републике 

Србије, за чије национално тржиште су ефекти ове концентрације и утврђивани. 

Ово из разлога јер су предметне активности једнообразно регулисане на читавој 

територији Републике од стране Народне банке Србије.  

На основу свих достављених и коришћених података, Комисија је 

утврдила да је удео Групе подносиоца пријаве на релевантном тржишту пре 

спровођења трансакције износи око /0-5/%. Након спровођења трансакције, удео 

Групе чији је члан подносилац пријаве на релевантном тржишту остаће 

непромењен јер Циљно друштво није активно на овом тржишту. Као званични 

извор података коришћен је Статистички Билтен НБС.  

Закључено је да у оквиру географског простора Републике Србије, 

реализовање предметне пословне трансакције неће условити никакве промене 

на националном банкарском тржишту, 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 у обављању 

банкарске активности у Републици Србији. 
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Група подносиоца као мотив за спровођење предметне концентрације, 

наводи да је стратешки циљ подносиоца пријаве да повећа свој удео на тржишту 

у земљама у којима је сама група већ присутна. [...]  

Комисија није ценила ефекте спровођења ове концентрације који се као 

резултат њеног настајања могу догодити изван територије Републике Србије, а о 

чему је подносилац пријаве дао одређене податке и процене. Осим у Републици 

Србији, ова пословна трансакција биће пријављена и надлежним органима за 

заштиту конкуренције у Румунији, Украјини и Црној Гори. 

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 

банкарском 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 

 

 

 

 


