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Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције по овлашћењу 

председника Комисије за заштиту конкуренције бр. 1/0-06-237/2016-1 од 2. 

марта 2016. године, 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 6/0-02-203/2016-1, од 

17. фебруара 2016. године, коју је у име друштва „OTP Bank Nyrt“, основаног и 

регистрованог у складу са законима Мађарске са регистарским бројем Cg. 01-

10-041585, са седиштем на адреси Nador utca 16, Будимпешта, по приложеном 

пуномоћју поднео Драган Гајин, адвокат из оад „Kарановић & Николић“ из 

Београда, ул. Ресавска бр. 23, дана 15. марта 2016. године доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје тако што друштво „OTP Bank Nyrt.“, које је основано и 

регистровано у складу са законима Мађарске, под бројем Cg. 01-10-041585, са 

седиштем на адреси Nador utca 16, Будимпешта, од друштва „AXA Bank Europe 

S.A.“, које је регистровано под бројем RPR BE 0404.476.835, са седиштем на 

адреси Boulevard du Souverain 25, Watermael-Boitsfort, Белгија, преузима 

целокупно пословање његовог мађарског огранка, чија је регистрована адреса 

Vaci ut 135-139, зграда D-C, Будимпешта, Мађарска, на основу чега мађарски 

огранак „AXA Bank Europe S.A.“ престаје да буде активан на тржишту. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио 

уплату износа од 24.951,00 (двадесетчетирихиљадедеветстотинапедесетједан и 

00/100) ЕУР на девизни рачун Комисијe за заштиту конкуренције отворен код 

Народне банке Србије, и доплату износа од 6.054,00 (шестхиљадапедесетчетири 

и 00/100) динара на рачун Комисије за заштиту кокуренције отворен код Управе 

за трезор, Министарства Финансија, с позивом на број 6/0-02-203/2016-1, што 

укупно представља одговарајућу висину накнаде за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1. тачка 6. 

Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту 

конкуренције. 

 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

         Број: 6/0-02-203/2016-7 

Датум: 15. март 2016. године 

        Б е о г р а д 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Привредно друштво „OTP Bank Nyrt“, из Мађарске (у даљем тексту: OTP 

Bank или подносилац пријаве) преко пуномоћника адвоката Драгана Гајина из 

адвокатске канцеларије „Карановић & Николић“ из Београда, ул Ресавска бр. 23, 

поднело је 17. фебруара 2016. године, Комисији за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија) пријаву концентрације број 6/0-02-203/2016-1 (у даљем 

тексту: пријава). Приликом анализе и обраде достављене документације 

Комисија је утврдила да је поднета пријава у погледу свог садржаја и начина 

подношења у потпуности усаглашена са прописом који уређује ово питање. 

Подносилац пријаве је благовремено и у целости уплатио прописани износ 

накнаде за издавање акта Комисији, што је констатовано у ставу II диспозитива.  

 

У предметном управном поступку подносилац пријаве поставио је и 

Захтев за заштиту података број: 6/0-02-203/2016-3 од 22. фебруара 2016. 

године. Председник Комисије за заштиту конкуренције решавајући по 

наведеном захтеву, донео је 2. марта 2016. године Закључак о заштити података 

број: 6/0-02-203/2016- 6. 

 

Подносилац пријаве OTP Bank из Мађарске предводи OTP Grupu која је 

један од водећих пружалаца банкарских услуга у Централној и Источној 

Европи. Развој ове групе почео је након приватизације мађарске Националне 

штедионице, када је OTP Bank-a почела да се шири и ван граница Мађарске и 

улази на друга тржишта Европе. OTP Bank регистрована је 1991. године у 

Служби за привредна друштва при Министарству привреде Мађарске под 

регистарским бројем Cg. 01-01-041585. OTP Grupа је преко својих зависних 

друштава тренутно активна у још осам земаља регије и послује у Бугарској 

(DSK Bank), Хрватској (OTP banka Hrvatska), Румунији (OTP Bank Romania), 

Србији (OTP banka Srbija), Словачкој (OTP Banka Slovensko), Украјини (CJSC 

OTP Bank), Црној Гори (Crnogorska komercijalna banka) и Русији (OAO OTP 

Bank). Ова група сервисира око 11 милиона клијената у девет земаља, са око 33 

хиљаде запослених и око 1500 филијала. 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. 

 

На српско банкарско тржиште OTP Grupа ушла је у периоду 2005-2006. 

године након преузимања Нишке банке, Zepter banke a.d. Beograd и Кулске 

банке. Током 2007. године наведене банке су спојене и званично је створена 

„OTP banka Srbija“ a.d. са седиштем у Новом Саду на адреси Булевар 

ослобођења 80 (у даљем тексту: OTP banka Srbija). Банка је регистрована у 

Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08603537, а њену 

делатност чини остало монетарно пословање (шифра делатности: 6419). Своје 

клијенте ова домаћа банка опслужује преко великог броја пословница, 

распоређених на локацијама широм Републике Србије. Пословнице ове банке су 

општег профила и у њима се пружају све врсте банкарских услуга. Поред тога 

пословна мрежа OTP banka Srbije обухвата и три регионална центра у Новом 
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Саду, Београду и Нишу који опслужују искључиво велике корпоративне 

клијенте. 

 

Други учесник предметне концентрације на страни друштва над којим се 

преузима пословање јесте део AXA Bank Europe / AXA Bank Hungary. 

 

AXA Bank Europe са седиштем у Бриселу, и регистарским бројем RPR 

BE 0404.476.835, самостално и преко својих зависних друштава, активна је у 

пружању банкарских и финансијских услуга крајњим корисницима, 

појединцима и малој привреди у Белгији и Мађарској. Ова банка је једно од 

зависних друштава које послује у оквиру AXA Group, једне од водећих 

осигуравајућих друштава у свету. 

 

AXA Bank Hungary је мађарски огранак AXA Bank Europe. Ова мађарска 

банка, са регистарским бројем Cg. 01-17-000554 заснована је на концепту 

„директног банкарства“ и своје услуге клијентима пружа у шест регионалних 

центара широм Мађарске путем Интернета и преко телефона. AXA Bank 

Hungary је у потпуном власништву AXA Bank Europe, док је ова белгијска банка 

у искључивом власништву AXA S.A. Paris, 25 avenue Matignon 75008 Paris – 

Francuska. 

 

AXA Bank Hungary није ни на који начин присутна на српском тржишту. 

 

Предложена трансакција биће реализована преносом имовине, тако што 

ће OTP Bank преузети пословање AXA Bank Hungary. [...]
1
. Као правни основ за 

спровођења ове трансакције наведен је Уговор о преносу пословања – 

купопродаји пословања мађарског огранка AXA Bank Europe S.A., који су 2. 

фебруара 2016. године закључили, са једне стране, AXA Bank Europe и AXA 

Bank Hungary као продавци и, са друге стране, OTP Bank Nyrt као купац. 

 

Пре спровођења предложене трансакције, циљно пословање је у 

власништву AXA Bank Europe и AXA Bank Hungary, а након спровођења 

трансакције, власник циљног пословања биће OTP Bank, док мађарски огранак 

AXA Bank Europe S.A. престаје да буде активан на тржишту. 

 

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. 

 

Трансакција представља стицање појединачне контроле подносиоца 

пријаве над појединим деловима другог учесника на тржишту који могу 

представљати самосталну пословну целину (циљнo пословање) 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 увидом у финансијске извештаје учесника концентрације. Пријава је 

поднета благовремено у року од 15 дана од дана закључења уговора који 

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

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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представља акт о концентрацији, у складу са чланом 63. став 1. тачка 1. Закона, 

и у складу са чланом 6. став 1. тачка 2 под-тачка 1 Уредбе о садржини и начину 

подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, бр. 5/2016). 

 

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 банкарских услуга на територији 

Републике Србије. У поређењу са другим услугама, банкарске услуге су 

карактеристичне јер их пружају специјализовани субјекти – банке. Пословање 

банака детаљно је уређено бројним прописима, који између осталог прописују 

услове које банка мора да испуни како би могла да пружа банкарске услуге на 

територији Републике Србије. Закон о банкама прописао је да банке могу да 

обављају следеће послове: депозитне послове (примање и полагање депозита); 

кредитне послове (давање и узимање кредита); девизне, девизно-валутне и 

мењачке послове; послове платног промета; издавање платних картица; послове 

с хартијама од вредности; брокерско-дилерске послове; гаранцијске послове; 

куповину, продају и наплату потраживања (факторинг, форфетинг и др.); 

послове заступања у осигурању; послове за које је овлашћена законом и друге 

послове, чија је природа сродна или повезана са наведеним.   

 

За сврху оцене предметне трансакције, подносилац пријаве сматра да 

релевантно тржиште производа треба одредити тако да укључи све врсте 

банкарских услуга. Тако дефинисано релевантно тржиште производа које би 

обухватило све врсте банкарских услуга било би у складу са претходном 

праксом Комисије, која је и у ранијим случајевима усвојила тако одређено 

релевантно тржиште (Решење: бр. 6/0-02-558/2015-17 од 5.10.2015; Решење бр. 

6/0-02-521/2015-6 од 15.07.2015). 

 

Ставу који подржава горњи навод, иде у прилог чињеница да даље 

дељење тржишта на поједине сегменте различитих банкарских услуга није 

потребно јер је предметна трансакција екстериторијалног карактера и без ефекта 

на тржишту Републике Србије. Циљно пословање није ни на који начин 

присутно на српском тржишту и без обзира на који начин се дефинише 

релевантно тржиште производа, неће доћи ни до каквог преклапања између 

њених учесника на територији Републике Србије. 

 

Уз напомену да се предметна трансакција одвија на територији 

Мађарске, подносилац пријаве сматра да у складу са територијалном 

надлежношћу Комисије, релевантно географско тржиште треба одредити као 

територију 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 дефиниције, релевантног тржишта производа/услуга, 

и релевантног географског тржишта, Комисија је прихватила као исправне. 

 

Подносилац пријаве тржишни удео на релевантном тржишту исказао је 

на основу критеријума укупне активе банке у Србији. На основу јавно 

доступних информација преузетих од Народне банке Србије, посматраних у 

односу на 30 учесника на тржишту, приказаних на дан 30. септембар 2015. 
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године, актива „OTP banka Srbija“ a.d. износила је око 1,4%. Наведени однос 

указују да трансакција неће произвести никакве ефекте на тржишту Републике 

Србије, јер циљно пословање није присутно у Србији и не постоји нити 

хоризонтално преклапање нити вертикални однос. 

 

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. 

 

 

 П. О. ПРЕДСЕДНИКA   КОМИСИЈЕ 
  

Иван Угрин, члан Савета 

 

 

 


