Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-521/2015-6
Датум: 15. јул 2015. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2.
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13) 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 која је заведена под пријемним бројем 6/0-02521/2015-1, коју су у име клијента – „OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad“, привредног
друштва регистрованог у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под
матичним бројем 08603537, са седиштем на адреси Булевар ослобођења бр. 80,
Нови Сад, Република Србија, – на основу достављеног пуномоћја дана 29. јуна
2015. године поднели адвокати Михајло Прица, Дарија Огњеновић, Тијана Лалић и
Ива Поповић, сви из адвокатске канцеларије Прица и партнери, Ортачко
адвокатско друштво, ул. Косанчићев венац бр. 20, Београд, дана 15. јула 2015.
године, доноси следеће:
РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем појединачне контроле привредног друштва „OTP
Banka Srbija a.d. Novi Sad “, регистрованог у Агенцији за привредне регистре
Републике Србије под матичним бројем 08603537, са седиштем на адреси Булевар
ослобођења бр. 80, Нови Сад, Република Србија, над привредним друштвом
„Findomestic Banka a.d. Beograd“, са седиштем на адреси ул. Булевар Михаила
Пупина бр. 115А, Београд – Нови Београд, Република Србија, које је регистровано
у Агенцији за привредне регистре Републике Србије под матичним бројем
17076841, до чега долази уговорним преузимањем целокупног акцијског капитала
друштва „Findomestic Banka a.d. Beograd“, на основу реализовања Уговора о
купопродаји закљученог између купца и продавца предметног акцијског капитала.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је у прописаном року од стране подносиоца пријаве
извршена уплата износа од 3.015.105,00 (тримилионапетнаестхиљадастопет и
00/100) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције отворен код Управе за
трезор Министарства финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02521/2015-1, што на дан уплате овог износа 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.
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Образложење
Пријава концентрације бр. 6/0-02-521/2015-1 (у даљем тексту: пријава),
поднета је 29. јуна 2015. године Комисији за заштиту конкуренције (у даљем
тексту: Комисија), преко пуномоћника - адвоката Михајла Прице, Дарије
Огњеновић, Тијане Лалић и Иве Поповић, сви из адвокатске канцеларије Прица и
партнери, ул. Косанчићев венац бр. 20, Београд, који су на основу пуномоћја
издатог 8. јуна 2015. године од стране друштва „OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad“
(овде подносиоца пријаве), овлашћени за припрему, потписивање и подношење
предметне пријаве Комисији. Подносилац је Комисији доставио овај документ
(пуномоћје) у двојезичној варијанти (на енглеском и српском језику). Допуном која
је примљена у Комисију дана 10. јула 2015. године, и у којој су садржани додатни
подаци, информације и објашњења која су изостала у иницијалном поднеску,
предметна пријава је у свему усаглашена са Уредбом о садржају и начину
подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 89/09).
Подносилац пријаве поставио је образложени захтев за заштиту података, по коме
је одлучено закључком Председника Комисије број 6/0-02-521/2015-5 од 15. јула
2015. године. Постављени захтев је усвојен као основан и у складу са чл. 45. Закона
о заштити конкуренције (у даљем тексту: Закон), па је одређена заштита података
као у изреци донетог закључка. Благовремено и у целости од стране подносиоца
пријаве, извршена је уплата прописане накнаде за издавање акта Комисије, што је
констатовано у ставу II диспозитива, на који начин су испуњени сви услови за
поступање и одлучивање Комисије у овој управној ствари.
„OTP Banka Srbija a.d“ (у даљем текст: ОТП Банка, или подносилац пријаве)
са регистрованим седиштем у Новом Саду, чланица је ОТП Групе. На челу ове
велике међународне банкарске и финансијске групе налази се OTP Bank Plc,
Мађарска, која је власник 96,95% обичних акција и 97,91% сви издатих акција
ОТП Банке, као непосредног подносиоца предметне пријаве. ОТП Група своју
активност осим у Мађарској и Републици Србији обавља у значајном броју осталих
земаља региона и то у: Бугарској (DSK Bank), Хрватској (PTP Banka Hrvatska),
Румунији (OTP Bank Romania), Словачкој (OTP Banka Slovensko), Црној Гори
(Crnogorska Komercijalna Banka), као и у Украјини (CJSC OTP Bank) и Русији
(OAO OTP Bank). ОТП Група своју банкарско финансијску активност у 2014.
пословној години, обављала је за потребе око 11,9 милиона клијената, преко
приближно 1500 филијала распоређених у наведеним државама. Остварени
годишњи приход читаве групе у 2014. години износио је преко 2,6 милијарди ЕУР.
ОТП Банка као део наведене групе регистрована је за „остало монетарно
посредовање“ (шифра делатности: 6419). На банкарско тржиште Републике Србије
ОТП група је ушла 2006. године преузимањем Нишке банке а.д. из Ниша. Након
стицања власништва над овом домаћом банком, исте године је извршено
преузимање већинског пакета акција Zepter banke a.d. Beograd, као и куповина
Кулске банке а.д. из Новог сада. Као званични датум настанка ОТП Банке којим је
завршен процес њеног правног и оперативног конституисања, припајањем
наведених домаћих банака, сматра се 21. мај 2007. године. ОТП Банка данас је
присутна на тржишту Србије у 36 градова кроз три регионална центра за послове са
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привредом и 49 филијала које пружају све врсте банкарских услуга, како
физичким, тако и правним лицима. На крају 2014. године ова домаћа банка, имала
је 670 запослених, а остварени приход износио је нешто изнад 7,5 милијарди
динара. На основу података садржаних у пријави који се односе на кретање
годишњих прихода овог друштва током неколико узастопних година, Комисија
закључује да ти приходи имају тенденцију опадања, будући да су у 2014. години
били за око 17,6% нижи него у години пре тога, док су у 2013. години приходи овог
друштва заостајали за око 30 % од нивоа прихода које је ОТП Банка остварила у
2012. години.
Подносилац пријаве у Републици Србији под својом контролом има
зависно друштво OTP Investments d.o.o. Ово друштво са матичним бројем
20124156, и седиштем у Новом Саду, регистровано је за остале непоменуте
финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова (шифра делатности:
6499), у коме ОТП Банка као његов једини оснивач и члан има 100% удела. ОТП
Банка је акционар у друштву Индустрија мотора Раковица у коме поседује 15,67%
укупних акција емитента. Присуство ОТП Групе у Републици Србији остварено је
и преко других домаћих друштава која се наводе у наставку текста, а чији су
оснивачи и власници различита друштва унутар ОТП Групе, али не и непосредни
подносилац пријаве. Та друштва су: OTP Factoring Serbia d.o.o. из Новог Сада (које
је 100% повезано лице друштва OTP Factoring Zrt из Мађарске), Pevec d.o.o Beograd
(које је 100% повезано лице друштва OTP Factoring Zrt из Мађарске), Mlekara Han –
у стечају (која је 100% повезано лице друштва OTP Investments d.o.o. из Новог
Сада) и R.E. Four d.o.o. из Новог Сада (које је 100% повезано лице друштва OTP
Befektetesi,
Ingatlanforgalmazasi
Es
Vagyonkezelo
Zartkoruen
Mukodo
Reszvenytarsasag из Мађарске).
Друштво у коме ће се на основу спровођења предметне пословне
трансакције изменити његов власник и контролор, јесте домаће друштво
„Findomestic Banka a.d. Beograd“ (у даљем тексту Финдоместик банка, или циљно
друштво). Циљно друштво у Србији послује од 2006. године. Настало је на тај
начин што је његов тренутни непосредни власник - италијанско акционарско
друштво Findomestic Banca S.p.A. са седиштем у Фиренци (које је италијанска
банка специјализована за зајмове становништву), купило 2006. године домаћу
„Нову Банку а.д. Београд“ (претходна „Турист банка“) и као контролни акционар
променило назив преузетог друштва у данашњи - Финдоместик банка. Србија је
једино инострано тржиште на коме преко свог контролисаног друштва – овде
циљног друштва, послује наведена италијанска банкарска организација. Од 2011.
године циљно друштво у потпуности је у саставу BNP Paribas Grupe која чини
једну од највећих и најбоље рангираних банкарских групација у свету и која
послује у 75 земаља широм света, са око 185 хиљада запослених и мрежом од
7.300 пословница. Циљно друштво које је регистровано у Републици Србији за
обављање платног промета и кредитних и депозитних послова у земљи и платног
промета у иностранству, представља универзалну банку која послује са два
основна сегмента пословања, а то су послови са привредом и послови са
становништвом. На крају претходне пословне године, број запослених у циљном
друштву износио је 300, а на основу поређења броја запослених у претходним
годинама, приметна је блага тенденција смањења тог броја. Истовремено
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остварени годишњи приходи циљног друштва који су у 2014. години износили
нешто изнад 2 милијарде динара, надмашили су приходе овог друштва из
претходне (2013.) године за око 7,6%. Финдоместик банка све своје услуге
клијентима пружа директно кроз мрежу од 26 филијала које су распоређене у свим
већим градовима у Србији, при чему је већина услуга такође доступна и путем
интернет банкарства. Циљно друштво, нема сувласнички удео у капиталу других
домаћих друштава, нити је акционар неког од друштава регистрованих и активних
у Републици Србији, осим у једном случају. Конкретно, реч је о домаћем
акционарском друштву „Chip Card a.d.“ са седиштем у Београду у коме је циљно
друштво акционар са 8,50% власничких и гласачких права, а у истом друштву
подносилац пријаве је власник 9,22% емитованих акција. Према информацијама
које су Комисији достављене од стране подносиоца пријаве, у току је поступак
продаје акција друштва Финдоместик банка у друштву „Chip Card a.d“. и очекује се
да исти буде окончан у кратком року.
Као правни основ предметне концентрације, подносилац пријаве Комисији
је доставио у тексту на енглеском језику и преводу истог документа на српски језик
овереним од стране судског преводиоца за енглески језик, Купопродајни уговор
који су стране учеснице у предметном купопродајном послу, потписале 12. јуна
2015. године. Комисија констатује да је одредбама овог уговора продавац
(Findomestic Banca S.p.A.) пристао да прода, а купац (ОТП Банка Србија а.д.)
пристао да купи укупан акцијски капитал Финдоместик банке, која је зависно
друштво продавца - регистрована и пословно активна у Републици Србији. На
основу реализовања овог уговора, купац ће стећи 598.574 обичне акције
Финдоместик банке, што представља 100% издатих обичних акција и акција са
правом гласа у Финдоместик банци. Чланом 3.1 закљученог уговора одређена је
цена коју ће купац исплатити продавцу за предмет преузимања. […]1. У члану
4.1(а) овог Уговора, као предуслов за спровођење трансакције, предвиђено је да
иста буде претходно одобрена од стране Комисије. Предметна концентрација
пријављена је ради прибављања сагласности за њено спровођење и надлежним
националним телима за заштиту конкуренције Црне Горе и Украјине. Комисија је
достављени документ прихватила као исправан акт спровођења пријављене
концентрације, односно као валидан правни основ њеног спровођења. Закључено је
да реализовање потписаног Уговора доводи до промене власништва над циљним
друштвом на начин што ће ОТП Банка постати једини власник Финдоместик Банке,
која ће на тај начин постати чланица ОТП Групе.
Приликом предлагања дефиниције релевантног тржишта производа (у
конкретном случају услуга, будући да се ради о банкарској делатности),
подносилац пријаве је према становишту Комисије поступио на исправан начин.
Ово из разлога што је за потребе дефинисања релевантног тржишта у овом
поступку, уважио пословне карактеристике како стицаоца контроле, тако и циљног
друштва као учесника пријављене концентрације. У том погледу свако од ових
друштава представља банку универзалног профила, која није уско и искључиво
специјализована у погледу обухвата банкарских услуга које обезбеђује својим
клијентима, као ни у погледу самих клијената. Како ОТП Банка, тако и
1

Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком […] или у распону који
Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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Финдоместик банка, учествују у обављању платног промета, као и кредитних и
депозитних послова, а наведене активности укључују послове са становништвом,
као и послове са привредом и малом привредом. Као додатни сегмент активности у
односу на овде наведено, ОТП Банка развија и посебан сет банкарских услуга,
које су првенствено намењене пољопривредницима као циљној корисничкој групи
такве врсте услуга (тзв.„агро-сегмент“). Сходно изнетим обележјима активности
учесника предметне концентрације, Комисија је као релевантно тржиште
производа/услуга у конкретном случају, одредила тржиште пружања свих
банкарских услуга, што представља најчешће коришћену дефиницију у поступцима
оцене концентрација из области банкарства. Комисија је полазећи од процене
утицаја спровођења ове концентрације на банкарско тржиште Републике Србије,
као и података о тржишним уделима учесника предметне концентрације, о чему ће
више података бити изнето у наставку текста овог образложења, закључила да
претходно
наведену
генеричку
дефиницију
релевантног
тржишта
производа/услуга, за потребе предметног поступка не треба додатно сегментирати,
ради анализе појединих аспеката банкарске активности. Иначе, кључне области
пословања на које се укупан банкарски сектор може поделити (према
класификацији банкарских услуга која је позната и из праксе рада Европске
комисије) јесу:
a) малопродајно банкарство које обухвата различите банкарске
услуге које се нуде физичким лицима и малим правним лицима,
а што укључује отварање и вођење текућих и штедних рачуна,
разних врста кредита, дебитних, кредитних и осталих картица;
b) корпоративно банкарство (тзв.„банкарство на велико“) обухвата
пружање широког спектра банкарских услуга средњим и
великим правним лицима, што подразумева инвестиционе
кредите, кредите за некретнине, финансирање иностране
трговине, депозите, пружање услуга домаћег и међународног
платног промета, као и услуге факторинга.;
c) услуге на финансијском тржишту, које укључују трговину
хартијама од вредности, девизно пословање и тржиште новца.

Подносилац пријаве у погледу дефинисања релевантног географског
тржишта, сматра да се тржиштем у територијалном смислу за потребе спровођења
ове пословне трансакције, треба сматрати читаво национално тржиште, односно
територија Републике Србије. С обзиром да банкарски сектор уређује Народна
Банка Србије, то су услови пословања за учеснике на овом тржишту једнообразно
регулисани и практично су исти на читавој државној територији. У том смислу се
различитост услова конкуренције који владају у оквиру простора Републике
Србије, може утврђивати само у односу на услове конкуренције какви у упоредној
области пословања владају на територијама других држава. Осим тога, према
становишту Комисије, допунски аргумент којим се у конкретном случају
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објашњава национална димензија релевантног географског тржишта, јесте и број и
територијални размештај свих експозитура како ОТП Банке, тако и Финдоместик
Банке, о чему је више појединости изнето у претходном делу текста.
За потребе припреме предметне пријаве, њен подносилац је користио и
Комисији доставио и податке из јавно доступних извора. Конкретно, Народна
Банка Србије (Сектор за контролу пословања банака), публикује редовни квартални
извештај о актуелном стању у банкарском сектору Србије. На основу ових података
(садржаних у тромесечном извештају НБС за период октобар – децембар 2014.
године), Комисија је утврдила да је крајем 2014. године у Банкарском сектору
Србије, његову укупну пословну мрежу чинило 1.787 пословних јединица
различитог формата што подразумева, филијале, експозитуре и шалтере. При томе,
читав банкарски систем Србије чинило је 29 пословних банака. Tренутно је тај број
већи за једну банку и износи 30, јер је у међувремену основана нова банка –
„Mirabank a.d. Beograd“. Ова банка регистрована је у АПР-у 5. фебруара 2015.
године под матичним бројем 21080608. Према подацима који су доступни на
интернет страници НБС, укупни проценат гласачких права од 100% у Mirabank a.d.
Beograd, припада друштву Duingraaf FinancialInvestments B.V. из Амстердама,
Холандија. Читав банкарски сектор на крају 2014. године обухватао је нешто више
од 25 хиљада запослених лица. Са становишта броја учесника активних на раније
дефинисаном релевантном тржишту, Комисија сматра да су постојали и да даље
постоје услови за њихову међусобну конкуренцију. Овакву оцену „подржава“ и
чињеница да су услуге појединих пословних банака са становишта потрошача
заменљиве са истоврсним услугама других банака. То клијентима банака даје
могућност да – када је у питању већина банкарских услуга - путем једноставне
процедуре и уз минималне трошкове, изаберу другу банку за пружаоца оних
банкарских услуга које су предмет њиховог интересовања. Одговарајућим
прописима прецизно су регулисани критеријуми за улазак на банкарско тржиште,
односно услови које банка мора испуњавати за стицање лиценце Народне банке
Србије, што представља релативно једноставну процедуру и не подлеже значајним
трошковима.
У банкарском сектору Србије доминантно учешће имају банке страног
порекла, односно оне које су у власништву страних лица (21 банка), а међу њима
највише је (9) оних из Италије, Аустрије и Грчке. Истовремено 8 домаћих банака је
у власништву домаћих лица, од чега је 6 државних, а две приватне.
За потребе позиционирања свих пословних банака које су учесници на
банкарском тржишту Републике Србији, могу се користити различити индикатори
које садржи горе наведени квартални Извештај НБС-а. То су пре свега подаци о
банкарској активи, затим мрежи, односно пословним јединицама по броју и врсти,
са којима конкретна банка располаже, а што обухвата централе, филијале,
експозитуре и шалтере, као и подаци о броју запослених. Комисија је коришћењем
доступних података, рангирање банака извршила према критеријуму висине укупне
банкарске активе.
Када се на тој основи утврђен редослед пословних банака посматра и
анализира на нивоу појединих квартала једне пословне године, или се прати у
континуитету од више узастопних година, следи закључак да су такви подаци
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подложни прилично малим променама у ма којем краћем (тромесечном), или
дужем (годишњем, или вишегодишњем) временском периоду. Традиционални
лидер међу пословним банкама у Републици Србији јесте „Banca Intesa“ која је
применом наведеног критеријума у последњем тромесечју 2014. године остварила
тржишни удео од 15,92%, а следе „Комерцијална банка“ (13,68%), „Unicredit bank“
(8,93%), „Raiffeisen“ банка (7,55%), док се „Societe Generale“ банка налази на 5.
месту са процентуалним уделом од 7,49%. Све пословне банке које су рангиране од
19. до 29. места имају појединачни удео који је исказан у промилима, односно за
сваку од банака које су позициониране у овом интервалу, њихов тржишни удео је
нижи од 1% (ову групу банака чине и NLB Banka, Marfin banka, Findomestic banka
– овде циљно друштво, ЈУБМЕС банка, Српска банка, Југобанка, Opportunity
банка, MTS банка, Telenor банка, VTB банка и KBM банка). На основу ових и
других доступних и коришћених података, закључено је да је банкарски сектор
Србије у великој мери фрагментиран, имајући у виду велики број банака са малим,
или релативно малим појединачним учешћем у свим најзначајнијим категоријама
пословања (кредити, депозити, актива, и др.). Оваква ситуација опредељује
релативно ниске вредности Хиршман-Херфиндаловог индекса концентрације
(HHI). Овај показатељ ни за једну од претходно наведених основних области
пословања, крајем 2014. године, није достизао 1.000 (конкретно, највећа вредност
овог индекса остварена је за категорију депозита, где је он износио 818). Код
кредита та вредност је износила 771, а када се HH index израчуна за банкарску
активу, у том случају његова вредност износи 794. При томе, усвојени међународни
стандарди, опредељују закључак да свака вредност HHI мања од 1.000, сугерише
одсуство концентрације у конкретном сектору посматрања и оцењивања, односно
на конкретном тржишту. То даље основано води становишту да је банкарски
сектор Србије ниско концентрисана област пословања, у којој спровођење
пријављене концентрације неће значајно утицати на стање конкуренције на
дефинисаном релевантном тржишту, односно неће довести до значајног
спречавања, ограничавања, или нарушавања конкуренције на истом.
Предметна трансакција ће водити хоризонталном преклапању између њених
учесника, будући да се ради о повезивању делатности два банкарска друштва, која
су пре спровођења ове концентрације функционисала као међусобни конкуренти
који су активни на истом релевантном тржишту. При томе, због чињенице да је
тржишни удео подносиоца пријаве (ОТП Банке) на дефинисаном релевантном
тржишту на крају 2014. године износио 1,37%, а удео циљног друштва које оно
преузима 0,53%, Комисија је оценила да такво хоризонтално преклапање у
конкретном случају неће имати било какве негативне ефекте на конкуренцију
унутар банкарског сектора у Републици Србији, нити ће водити стварању или
јачању доминантног положаја било ког учесника у концентрацији, те се иста у
односу на критеријуме из члана 19. Закона сматра дозвољеном концентрацијом.
Приликом извођења оваквог закључка, Комисија је узела у обзир да ће након
спровођења концентрације ОТП Банка - сада појачана за укупни капацитет
Финдоместик банке, достићи тржишни удео од 1,90%, са којим уделом ће остати на
истој позицији (17. место), коју је ова банка имала пре спровођења предметне
концентрације. Након што пријављена пословна трансакција буде реализована,
„Banca Intesa“ која традиционално заузима прво место на тржишту пружања
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банкарских услуга, имаће за око 8 пута већи тржишни удео од онога који ће заједно
остварити учесници ове концентрације, након преузимања циљног друштва од
стране ОТП Банке.
Оба учесника предметне трансакције, препознала су свој пословни и
развојни интерес за њено спровођење. Што се тиче циљног друштва, Финдоместик
банка једино је друштво Findomestic групе
изван Италије и оно није
идентификовано да буде од битне важности за перспективу читаве групе чији је
члан. Findomestic групу на крају 2012. године чинило је 5 друштава, а током 2013. и
2014. године, група је реорганизована на начин да су њени чланови (о чијем
идентитету је подносилац Комисији доставио све нужне информације) припојени
друштву Findomestic Banca S.p.A, на који начин је домаће друштво Финдоместик
банка остало једино повезано (зависно) лице овог италијанског друштва. При томе,
очигледно је да за очување таквог даљег статуса овог друштва, није преовлађивао
интерес његовог иностраног матичног друштва. Темељом тога је и дошло до
потписивања претходно наведеног и анализираног Уговора о купопродаји, чијом ће
реализацијим ОТП Банка – овде подносилац пријаве, постати искључиви власник
и контролор Финдоместик банке – овде циљног друштва. Један од основних
пословних принципа ОТП Банке односи се на изналажење нових облика и начина
задовољења потреба њених клијената и на тој основи привлачења потенцијалних
клијената, што се постиже кроз стално инвестирање у нове производе и
унапређење пружених услуга корисницима. Такво побољшање понуде својих
производа, ОТП Банка ће између осталог обезбедити и кроз преузимање
Финдоместик банке и њених тренутно покренутих пројеката истраживања. Први од
њих је везан за […]. Друго истраживање односи се на тзв. […]. Стављањем ових
пројеката у функцију, ОТП Банка би проширила садржај понуде својих услуга
према клијентима новим сегментима пословања којима се претходно није бавила,
на који начин би постојећа база клијената банке по основу атрактивности нових
елемената банкарске понуде, могла бити увећана. Реална је претпоставка да ће
клијенти учесника концентрације имати користи од њеног спровођења, будући да
ће им бити олакшан приступ услугама банке кроз већу мрежу филијала, и
коришћење проширеног садржаја услуга о чему је претходно било више речи.
Коначно, овом интеграцијом биће створен јачи професионални тим од оног са
којим су појединачно располагале банке учеснице концентрације пре њеног
спровођења и, који ће бити оспособљен да својим клијентима пружи финансијске
услуге унапређеног квалитета и проширеног портфолија.
На основу свих релевантних чињеница које су утврђене у поступању и
решавању по предметној пријави и изнете у овом образложењу, оцењено је да се у
конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је одлучено као у
диспозитиву.
Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона о заштити
конкуренције као и чл. 2. ст. 1. тач. 6. Тарифника о висини накнада за послове из
надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“ бр.
49/2011), а на основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима
повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи години у којој
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је предметна концентрација пријављена Комисији, ради издавања сагласности за
њено спровођење.

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
Доц. др Милоје Обрадовић
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