Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-231/2016-5
Датум: 21. март 2016. 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),
члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“,
бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/10) и члана 2. став 1. тачка 6.
Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције („Службени гласник РС“ број 49/11), одлучујући по пријави
концентрације број 6/0-02-231/2016-1, од 26. фебруара 2016. године, коју је у
име физичких лица Андреја Јовановића (ЈМБГ: [...]1 из [...] и Бојана
Миловановића (ЈМБГ: [...]), из [...] по приложеном пуномоћју поднео Игор
Исаиловић, адвокат из адвокатске канцеларије „Isailović & Partners“ из Београда,
улица Добрињска бр. 5, дана 21. марта 2016. године доноси следеће

РЕШЕЊЕ

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на
тржишту која настаје стицањем непосредне заједничке контроле од стране
Андреја Јовановића (ЈМБГ: [...]) из [...] и Бојана Миловановића (ЈМБГ: [...]) из
[...], над пословном банком „KBM Banka AD“ (матични број 07654812) са
седиштем у Крагујевцу, на адреси Краља Петра I бр. 26, куповином 546.683
обичних акција са правом гласа, односно 89,53% капитала, од друштва „Nova
kreditna Banke Maribor“ d.d. са седиштем у Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor,
Slovenija, (матични број 5860580), од чега Андреј Јовановић стиче 273.342
акције, а Бојан Миловановић стиче 273.341 акцију циљног друштва.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве у прописаном року
извршили уплату таксе за издавање акта Комисије, тако што је сваки од њих
појединачно уплатио по 1.542.475,00 (једанмилионпетстотиначетрдесетдве
хиљадечетристотинеседамдесетпет и 00/100) динара на рачун Комисије за
заштиту кокуренције отворен код Управе за трезор, Министарства Финансија, с
позивом на број 6/0-02-231/2016-1, што укупно износи 3.084.950,00
(тримилионаосамдесетчетирихиљадедеветстотинапедесет и 00/100) динара и
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Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону
који Комисија сматра одговарајућим начином заштите.
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представља одговарајућу висину таксе за издавање решења о одобрењу
концентрације у скраћеном поступку.

Образложење

Физичка лица Андреј Јовановић (ЈМБГ: [...]) из [...] и Бојан Миловановић
(ЈМБГ: [...]), из [...], (у даљем тексту: Андреј Јовановић и Бојан Миловановић
или подносиоци пријаве) преко пуномоћника адвоката Игора Исаиловића из
адвокатске канцеларије „Isailović & Partners“ из Београда, улица Добрињска бр.
5, поднели су 26. фебруара 2016. године, Комисији за заштиту конкуренције (у
даљем тексту: Комисија) пријаву концентрације број 6/0-02-231/2016-1 (у даљем
тексту: пријава). На основу увида у предметну пријаву, Комисија је
констатовала да је иста уређена у складу са Уредбом о садржини и начину
подношења пријаве концентрације („Сл. гласник РС“ бр. 05/2016) (у даљем
тексту: Уредба). Подносиоци пријаве су благовремено и у целости уплатили
прописани износ таксе за издавање акта Комисији, што је констатовано у ставу
II диспозитива.
У предметном управном поступку, подносиоци пријаве у складу са
чланом 45. Закона, поднеском бр. 6/0-02-231/2016-2 од 26. фебруара 2016.
године, поднели су Комисији захтев за заштиту података са образложењем
истог. Решавајући по наведеном захтеву исти је у потпуности усвојен и донет је
Закључак о заштити података број: 6/0-02-231/2016-4 од 15. марта 2016. године.
Подносиоци пријаве и стицаоци контроле Андреј Јовановић и Бојан
Миловановић су сувласници у друштвима „Deka Inženjering“ doo Beograd и
„Baka Inženjering“ doo Beograd.
Друштво „Deka Inženjering“ doo са седиштем у Београду, на адреси
Андре Николића 1-3, регистровано је у Агенцији за привредне регистре под
матичним бројем 20728256, а његову претежну делатност чини изградња
стамбених и нестамбених зграда (шифра делатности: 4120). Чланови,
сувласници овог домаћег друштва су Андреј Јовановић са 36,92%, Бојан
Миловановић са 36,92% и друштво „Benlee International Ltd“ (матични број:
334870) Девичанска Острва (Британска) са 26,16% удела. Друштво је основано
2011. године са циљем да тржишту Београда и Србије понуди нови квалитет
животног простора дајући предност елементима еколошке градње у својим
пројектима. „Deka Inženjering“ ради на развоју неколико пројеката, од којих је
највећи стамбено-пословни комплекс од 105.000m² у Блоку 67А на Новом
Београду.
Зависна друштво у којима „Deka Inženjering“ има искључиву контролу су
AD „David Pajić-Daka“ Beograd, „Ikarus FAO“ doo Beograd и PD „Maglić“ doo
Maglić, док у AD „Daka Servis“ Beograd има 71,18% удела. Пословне активности
наведених друштава су разнородна и крећу се од производње опреме за
подизање и преношење (David Pajić-Daka), производње алата (Ikarus FAO),
гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица (Maglić) до постављања
електричних инсталација (Daka Servis).
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Друштво „Baka Inženjering“ doo налази се на истој адреси као и друштво
„Deka Inženjering“. Друштво је регистровано у Агенцији за привредне регистре
под матичним бројем 20729767, а претежна делатност је изградња стамбених и
нестамбених зграда (шифра делатности: 4120). Чланови овог друштва су Андреј
Јовановић са 50% и Бојан Миловановић са 50% удела. Ово друштво нема
зависна друштва. Друштво „Baka Inženjering“ doo у 2015. години није имало
пословне активности.
Други учесник предметне концентрације, друштво над којим се стиче
контрола је „KBM Banka“ A.D. Kragуjevac (у даљем тексту: KBM Banka или
циљно друштво). KBM Banka са седиштем у Крагујевцу, на адреси Краља Петра
I бр. 26, регистрована је у Агенцији за привредне регистре Републике Србије
под матичним бројем 07654812, чија делатност је остало монетарно пословање
(шифра делатности: 6419). Од 2010. године ова банка постаје 14-та чланица
Grupe Nove KBM из Марибора, једне од највећих финансијских групација у
Словенији. Grupu чини матична банка, Nova KBM и тринаест осталих чланица
које послују у Аустрији, Хрватској, Србији и Словенији. Улазак у Grupu Nove
KBM унапредио је рад и пословање домаће банке у смислу побољшања
квалитета услуга. Већински власник циљног друштва са уделом од 89,53%
акцијског капитала је „Nova kreditna Banke Maribor“ d.d. KBM Banka је
универзалног типа и оријентисана је на пословање са привредом и
становништвом. Пословна мрежа банке простире се на територији целе
Републике Србије, и послује кроз 5 филијала са преко 20 пословних јединица.
Предложена пословна трансакција настаје стицањем заједничке контроле
од стране подносилаца пријаве господина Андреја Јовановића и господина
Бојана Миловановића над пословном банком KBM Banka, куповином 546.683
обичних акција са правом гласа, односно 89,53% регистованог и уплаћеног
основног капитала другог учесника на тржишту, од чега Андреј Јовановић стиче
273.342 акција циљног друштва, а Бојан Миловановић 273.341 акцију циљног
друштва. Као правни основ за спровођења ове трансакције наведен је Уговор о
купопродаји закључен 17. фебруара 2016. године између „Nova kreditna Banke
Maribor“ d.d. као Продавца и г. Андреја Јовановића и г. Бојана Миловановића
као Купца.
Предметни уговор садржи обострано исказану вољу закључења ове
пословне трансакције, односно спремност уговорних страна да дође до
реализације предложене концентрације. Комисија је наведени уговор
прихватила као валидни правни основ ове концентрације, и исти се налази у
списима предмета.
Имајући у виду да подносиоци пријаве стичу контролу над другим
учесником на тржишту, а да при томе не обављају пословне активности на
истом релевантном тржишту производа/услуга и релевантном географском
тржишту, то представља основ за подношење пријаве концентрације у
скраћеном облику сходно одредби члана 6. став 1. тачка 1. Уредбе.
Трансакција представља стицање заједничке контроле подносиоца
пријаве над другим учесником концентрације у смислу члана 17, став 1, тачка 2
Закона. Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве
концентрације у смислу члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што је утврђено
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увидом у финансијске извештаје учесника концентрације. Пријава је поднета
благовремено у року од 15 дана од дана закључења уговора који представља акт
о концентрацији, у складу са чланом 63. став 1. тачка 1. Закона.
У
поступку
предлагања
дефиниције
релевантног
тржишта
производа/услуга, а на основу Уредбе о критеријумима за одређивање
релевантног тржишта („Сл. гласник РС“ бр.89/09) као и чињенице да циљно
друштво обавља делатност пружања банкарских услуга становништву
(отварање и вођење текућих рачуна, депозитних рачуна, трајни налози,
кредитирање, издавање кредитних и дебитних картица, електронско банкарство,
издавање сефова, мењачки послови, WU и RIA трансфери новца, откуп
обвезница старе девизне штедње) и привреди (отварање и вођење текућих
рачуна правним лицима, краткорочни кредити за ликвидност, обртна средства,
финансирање припреме производње и сл, дугорочни кредити, документарни
послови, есконт меница, уговарање нивоа депозита и орочења, аквизиција и
продаја кредитних и депозитних производа), а да подносиоци пријаве и њихова
повезана лица нису активни у сектору банкарских услуга у Републици Србији,
нити су на било који начин у вези са делатношћу циљног друштва, то
подносиоци предлажу да се као релевантно тржиште производа/услуга одреди
тржиште пружања свих банкарских услуга, без потребе да се исто додатно
сегментира. Тако одређено релевантно тржиште производа које би обухватило
све врсте банкарских услуга било би у складу са претходном одлукама
Комисије, која је и у ранијим предметима у банкарском сектору Комисија
усвојила.
На основу чињенице да услове пословања комерцијалних банака у
Републици Србији једнообразно прописује Народна банка Србије (број и
размештај филијала и организационих јединица), подносиоци пријаве предлажу
да се као релевантно географско тржиште дефинише територија Републике
Србије. Оваква дефиниција такође је у складу са већ наведеном претходном
праксом Комисије и одлукама донетим у банкарском сектору у којима је
релевантно географско тржиште одређено као национално.
Овако предложене и образложене дефиниције, како релевантног
тржишта производа/услуга, тако и релевантног географског тржишта, Комисија
је прихватила као исправне.
Податке о тржишном уделу на релевантном тржишту подносиоци
пријаве исказали су на основу критеријума укупне активе банке у Републици
Србији. На основу јавно доступних информација преузетих од НБС
посматраних у односу на 30 учесника на тржишту, приказаних на дан 30.
септембар 2015. године, актива KBM Banka A.D. Kragujevac износила је око
0,3%. Наведени параметри указују да ова банка спада у ред домаћих банака са
нижом билансном активом. У циљу сагледавања стварног стања на банкарском
тржишту у републици, подносиоци су доставили податке НБС о тржишним
уделима свих учесника на тржишту Републици Србији.
Као разлоге за спровођење ове пословне трансакције подносиоци пријаве
наводе жељу да своју делатност прошире на сектор банкарских услуга у
Републици Србији, те да уложе капитал у јачање домаће пословне банке као
директни власници пакета акција. Крајњи циљ преузимања јесте стварање
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успешне домаће пословне банке која би представљала адекватну подршку
домаћој привреди и тржишту.
Приликом доношења одлуке по предметној пријави узете су у обзир све
законом дефинисане околности које су релевантне за утврђивање дозвољености
концентрације из члана 19. Закона, на основу чега је оцењено да се у
конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, па је одлучено као у
ставу I диспозитива.
Одлука у ставу другом донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и
члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника, а на основу оствареног прихода учесника у
концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години
која претходи години у којој 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
Др Милоје Обрадовић
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