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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 6/0-02-369/2016-1, од 28. априла 2016. године, коју је у име 

друштва „OTP Bank Nyrt“ са регистрованим седиштем на адреси Nádor utca 16, 

Будимпешта, Мађарска, по приложеном пуномоћју поднела Ива Поповић, 

адвокат из оад „Prica & Partners“ из Београда, ул. Косанчићев венац бр. 20, дана 

31. маја 2016. године доноси следеће 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем посредне контроле од стране друштва „OTP 

Bank Nyrt“ које је регистровано под бројем 01-10-041585, са седиштем на адреси 

Nádor utca 16, Будимпешта, Мађарска, које преко свог зависног друштва 

„Portfolion Regionalal Private Equity Fund“ које је основано у складу са законима 

Мађарске под бројем 6122-17, са седиштем на адреси Alkotas utca 53, B ep. 

V.em, Будимпешта, Мађарска, преузима 100% удела у друштву „Szallas.hu Kft“ 

које је регистровано под бројем 05-09-022421, са седиштем на адреси 3529 

Miskolc, Levay utca 2.1.em. Мађарска. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације уплатио 

износ од 25.000 (двадесетпетхиљада) евра на девизни рачун Комисије за 

заштиту конкуренције отворен код Народне банке Србије, што представља 

утврђену висину таксе за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 
 
 
 

 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

         Број: 6/0-02-369/2016-7 

Датум: 31. мај 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 

банка или подносилац пријаве) преко пуномоћника адвоката Иве Поповић из 

адвокатске канцеларије „Prica & Partners“ из Београда, ул. Косанчићев венац бр. 

20, поднело је 28. априла 2016. године, Комисији за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија) пријаву концентрације број 6/0-02-369/2016-1 (у даљем 

тексту: пријава). Допуном која је Комисији достављена 16. маја 2016. године, 

испуњени су услови за поступање и одлучивање у овом предмету у скраћеном 

поступку. Подносилац пријаве је благовремено уплатио прописани износ таксе 

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

 

У предметном управном поступку подносилац пријаве поставио је и 

Захтев за заштиту података број: 6/0-02-369/2016-4 од 16. маја 2016. године. 

Председник Комисије за заштиту конкуренције решавајући по наведеном 

захтеву, донео је 26. маја 2016. године Закључак о заштити података број: 6/0-

02-369/2016-6. 

 

Подносилац пријаве OTP банка из Мађарске је члан OTP Grupe која је 

један од водећих пружалаца банкарских услуга у Централној и Источној 

Европи. OTP Grupа поред свих банкарских услуга за приватна и физичка лица и 

корпоративне клијенте, обухвата зависна друштва која пружају услуге у области 

осигурања, некретнина, факторинга, лизинга, управљања имовином и 

пензијским фондовима. Све наведене услуге Група пружа клијентима у девет 

земаља и то у Мађарској, Словачкој, Бугарској, Србији, Румунији, Хрватској, 

Украјини, Црној Гори и Русији. Група сервисира око 11 милиона клијената 

преко 1500 огранака, мрежних агената и електронских канала. 

 

Подносилац пријаве присутан је у Републици Србији преко зависног 

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

ослобођења 80 (у даљем тексту: OTP банка Србија). Банка је регистрована у 

Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 08603537, а њену 

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

пословања у свим сегментима пружања банкарских услуга физичким и правним 

лицима (укључујући мала и средња предузећа), OTP банка Србија од 2014. 

године посебну пажњу посветила je пољопривредном сегменту.  

 

Поред OTP банка Србија, подносилац пријаве у Републици Србији, 

такође је директно или индиректно присутан у више друштава и то: OTP 

Investments d.o.o. Нови Сад (100% зависно друштво OTP банка Србија), 

Индустрија мотора Раковица а.д. Београд (у коме OTP банка Србија поседује 

15,67% акција), Chip Card a.d. Београд (у коме OTP банка Србија поседује 9,22% 

акција), OTP Factoring Srbija d.o.o. Нови Сад (100% зависно друштво OTR 

Faktoring Zrt. из Мађарске), Pevec d.o.o. Београд (100% зависно друштво OTR 

Faktoring Zrt. из Мађарске), Млеката Хан – у стачају (100% повезано са 

друштвом OTP Investments d.o.o. Novi Sad) и R. E. Four d.o.o. Нови Сад (100% 

повезано са друштвом OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási Es Vagyonkezelö 

Zártkörűen Működö Részvénytársaság из Мађарске). 
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Поред тога, Решењем Комисије бр. 6/0-02-521/2015-5 од 15.07.2015. 

године одобрена је трансакција којом је планирано стицање 100% акција у 

Findomestic банци а.д. Београд од стране OTP банке Србија. Међутим 

спровођење ове трансакције, према наводима подносиоца пријаве, још увек није 

извршено јер није прибављено одобрење Централне банке Мађарске. 

 

Истовремено, ниједно од зависних друштава OTP банке у Републици 

Србији није присутно нити активно на дефинисаном релевантном тржишту. 

 

Portfolion Regionalal Private Equity Fund са седиштем у Будимпешти на 

адреси Alkotas utca 53, B ep. V.em, (у даљем тексту: Portfolion фонд) бави се 

стицањем друштава која потпадају у оквир његовог инвестиционог профила, тј. 

инвестиција. Главни задатак фонда је да изабере друштва која је потребно стећи, 

односно у која треба инвестирати, затим вршити надгледање стеченог друштва 

и на крају долази до продаје друштва. У складу са својом пословном политиком 

Фонд тренутно инвестира само у Мађарској, а може да инвестира искључиво у 

региону Централне и Источне Европе. Portfolion фонд је створен у 

инвестиционе сврхе и нема запослене. Portfolion фонд је 50% у својини OTP 

банке и 50% у својини Magyar Export Import Bank Zrt. Овим фондом управља 

друштво за управљање фондом из Будимпеште, Portfolion Zrt., које је зависно 

друштво OTP банке. Portfolion fond плаћа накнаду за управљање друштву 

Portfolion Zrt. за његове услуге. 

 

Ни Portfolion фонд ни Portfolion Zrt. нису присутни на српском тржишту. 

 

Учесник предметне концентрације, над којим се врши промена контроле 

је друштво Szallas. hu Kft. из Мађарске (у даљем тексту: Szallas). Szallas послује 

као интернет сајт за резервисање смештаја који повезује путнике са пружаоцима 

услуга смештаја и обрнуто. Основна делатност друштва везана је за смештај и 

испоручивање ваучера за смештај за појединце, као и смештај и посредовање у 

вези са конференцијским салама за компаније. Циљ пословања је подршка како 

туристичким тако и пословним путницима, да пронађу и резервишу адекватан 

смештај.  

 

Szallas није присутан на српском тржишту. 

 

Предложеном пословном трансакцијом Portfolion фонд је прибавио /70-

80/
1
% удела у друштву Szallas путем Купопродајног уговора и анекса, док је 

OTP банка прибавила /30-40/% удела у циљном друштву.  

 

Пре предметне трансакције /50-60/% удела у друштву Szallas било је у 

својини друштва Central Médiacsoport Kft., док је преосталих /50-60/% било у 

својини физичких лица гдин. József Dorcsinecz-a и гдин. Zoltán Varga-e (по /20-

30/%). 

 

Комисија је наведену документацију везану за поступак преузимања 

прихватила као валидан правни основ ове концентрације, а иста се налази у 

списима предмета. 

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

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите. 
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Трансакција потпада под члан 17. став 1, тачка 2) Закона o заштити 

конкуренције (у даљем тексту: Закон), имајући у виду да ће OTP банка 

индиректно преко свог зависног друштва Portfolion фонд стећи контролу над 

друштвом Szallas, у смислу члана 5. став 2, тачка 1) Закона. Имајући у виду 

приходе учесника, услови предвиђени чланом 61. Закона су испуњени.  

 

Сагледавајући пословне активности подносиоца и његовог повезаног 

лица у Србији с једне стране и циљног друштва с друге стране, може се 

закључити да учесници не обављају делатност на истом релевантном тржишту 

производа/услуга. У том смислу, услови за пријаву предметне концентрације у 

скраћеном облику, како су предвиђени у члану 6. став 1, тачка 1) Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, 

бр. 5/2016) су испуњени. 

 

Приликом дефинисања релевантног тржишта производа пошло се од 

пословних активности циљног друштва. У поднетој пријави, подносилац 

пријаве навео је да циљно друштво пружа услуге везане за смештај и 

испоручивање ваучера за појединце, као и смештај и посредовање у вези са 

конференцијским салама за привредна друштва. Обзиром да Szallas делатност 

обавља преко интернет сајта за online резервисање смештаја, подносилац 

пријаве предложио је да се као релевантно тржиште производа/услуга одреди 

тржиште online резервисања смештаја, тј. продаје хотелских соба, других видова 

смештаја и организације конференцијских сала за привредна друштва, све путем 

интернет портала. Овакав предлог подносиоца пријаве, Комисија је прихватила 

као исправан.  

 

Наиме, гости који траже смештај, могу преко интернета да изаберу 

услуге online резервације које пружа друштво Szallas. Уколико потенцијални 

гости изврше резервацију преко интернет портала друштва Szallas, ступају у 

уговорни однос са клијентом, односно хотелом/смештајем, који за узврат има 

уговор са друштвом Szallas. Поред основне услуге, које су дефинисане Општим 

условима, Szallas може да пружи и додатне услуге које су укључене у медијску 

понуду и наручени су од стране клијената. Szallas не наплаћује било какву 

накнаду од гостију за резервацију преко своје интернет странице, већ гости 

плаћају само назначену цену за смештај који одаберу. 

 

Тржиште производа за online резервисање смештаја не може се сматрати 

заменом за резервацију соба и смештаја које се не врши online, односно које се 

обавља на другачији начин, преко туристичких агенција или путем директног 

контакта са хотелима или другим смештајним капацитетима. Наиме, обзиром да 

интернет портали за резервисање смештаја потрошачима нуде бројне услуге као 

што су претраге собе/смештаја/конференцијских сала, поређење и резервисање 

истих, не може се изједначити. Не може се сматрати да интернет страница самог 

хотела или резервација учињена путем рецепције хотела, припадају тржишту 

online резервисања смештаја.  

 

Приликом дефинисања релевантног географског тржишта, пошло се од 

географског простора на коме циљно друштво има регистровано седиште, а то је 

Мађарска и тржиште на коме обавља своје пословне активности, (Словачка, 

Румунија, Украјина, Пољска, Хрватска и Аустрија). Са становишта оцене 
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могућих ефеката ове концентрације, Комисија је релевантно географско 

тржиште дефинисала као тржиште Републике Србије у складу са својом 

надлежношћу. 

Наиме, технички посматрано приступ одређеном сајту може се извршити 

преко интернета из других земаља, и тим путем пратити садржај пословног 

фокуса и рекламирање на нивоу поједине државу у једном тренутку. Стога, 

интернет сајтови за сваку државу су локални сајтови, за конкретно циљно 

тржиште. Интернет сајтови су на локалном језику и највише истичу оне путне 

дестинације које ће вероватно привући кориснике у конкретној држави.  

 

У предметној трансакцији, подносилац пријаве као финансијски 

инвеститор, улаже одређена средства у Szallas обзиром да се циљно друштво 

уклапа у строга правила предвиђена инвестиционом политиком Portfolon фонда. 

Разлог за укључивање OTP банке у наведену пословну трансакцију везан је за 

обезбеђивање додатних финансијских средстава.  

 

На основу релевантних чињеница утврђених у поступку, Комисија је 

закључила да је у конкретном случају реч о дозвољеној концентрацији. Овакво 

становиште Комисије проистиче из оцене да спровођење предметне 

концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или нарушавања 

конкуренције на тржишту Републике Србије или његовом делу, пре свега 

стварањем или јачањем доминантног положаја. Такође, висина тржишног удела 

учесника концентрације након њеног спровођења, неће се ни на који начин 

променити па је из тог разлога, предметну концентрацију Комисија 

квалификовала као дозвољену, у смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено 

као у диспозитиву.  

 

Одлука у ставу другом донета је применом чл. 65. ст. 5. Закона, као и чл. 2. 

ст. 1. тач. 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 

 

 


