Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-824/2016-5
Датум: 09. децембра 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), чл. 192. ст. 1. Закона о општем
управном поступку ("Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр.
30/2010) 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 6/0-02-824/2016-1, коју је дана 05. децембра 2016. године поднело
привредно друштво Direktna Banka a.d. Kragujevac, сa регистрованим седиштем на адреси
Краља Петра I 26, Крагујевац, преко пуномоћника, адвоката Игора Исаиловића и осталих
адвоката из адвокатске канцеларије Isailović & partners из Београда, Добрињска 5, дана 09.
децембра 2016. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ1
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем непосредне контроле привредног друштва Direktna banka a.d. Kragujevac, сa
седиштем на адреси Краља Петра I 26, Крагујевац, Србија, матични број 07654812, над
друштвом Findomestic Banka a.d. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина
115А, Нови Београд, Србија, регистрованим у Агенцији за привредне регистре Републике
Србије, под матични бројем 17076841.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво Direktna banka a.d. Kragujevac , сa седиштем на
адреси Краља Петра I 26, Крагујевац у целости извршило своју обавезу плаћања таксе за
издавање овог решења дана 08.децембра 2016. године, уплатом укупног износа од 3.084.140,00
динара (словима: тримилионаосамдесетчетирихиљадесточетрдесет и 0/100) динара на динарски
рачун Комисије за заштиту конкуренције број 840-0000000880668-16, отворен код Управе за
трезор Министарства финансија Републике Србије, с позивом на број 6/0-02-824/2016-1.
Образложење
Привредно друштво Direktna Banka a.d. (у даљем тексту: Подносилац пријаве), поднело је дана
05. децембра 2016. године преко пуномоћника пријаву концентрације која је заведена под
бројем 6/0-02-824/2016-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за заштиту
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту по
скраћеном поступку.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и поднета у
складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у
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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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даљем тексту: Закон) и са чл. 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве
концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/16). Такса за издавање акта уплаћена је у
целости.
Одлучујући по поднетој пријави, председник Комисије (у даљем тексту: председник или
Комисија) је размотрио поднету пријаву са прилозима, те је одлучено као у диспозитиву овог
решења из разлога који ће даље бити образложени.
Подносилац пријаве је 05. децембра 2016. године, доставио Комисији захтев за одређивање
мере заштите података и извора података који је заведен под бројем 6/0-02-824/2016-2, о чему је
одлучено посебним Закључком бр. 6/0-02-824/2016-4, од 09. децембра 2016. године
Учесници концентрације
Direktna banka a.d., основана је 1991. године под називом Jugobanka Jubanka а.d. Крагујевац.
Банка је 2001. године променила име у Credy bankа а.d. Крагујевац, а од 2010. године постаје
чланица словеначке групе Novа KBM из Марибора. У 2012. години, Credy bankа мења име у
KBM Banka а.d. Крагујевац. Садашњи већински власници (Андреј Јовановић и Бојан
Миловановић) су стекли заједничку контролу над KBM Bankом а.d., Крагујевац, почетком
2016. године. Ову концентрацију, Комисија је одобрила решењем број: 6/0-02-231/2016-5, од 21.
марта 2016. године. Одлуком скупштине акционара из 2016. године, промењено је пословно
име KBM Banka а.d. Крагујевац у ново име Direktna banka a.d. Крагујевац. Према подацима
Централног регистра за хартије од вредности на дан 06.12.2016. године, Direktna banka има
укупно 9 акционара, при чему господин Андреј Јовановић поседује 55,18%, док господин Бојан
Миловановић поседује 44,77% од укупног броја емитованих акција. Пословну мрежу банке, на
дан 31. децембра 2015. године, чинили су централа у Крагујевцу, 4 филијале и 24 експозитуре у
Републици Србији. У њима је било запослено 265 радника. Direktna banka a.d. је банка
универзалног типа, што значи да је пословање усмерено и на корпоративне клијенте, и на
физичка лица.
Findomestic banka a.d., Београд је првобитно основана као самостална банка 1995. године под
називом Турист банка а.д., Београд. На седници Скупштине акционара Турист банке а.д.,
Београд одржаној 2002. године, донета је Одлука о промени назива Банке, те је извршена
промена назива у Nova banka Beograd a.d.. Крајем 2005. године, Findomestic Banca S.p.A. из
Фиренце, држава Италија, постала је већински власник банке. Findomestic Banca S.p.A. је
зависно друштво једне од највећих светских банкарских групација BNP Paribas из Француске. У
2006. години, Nova banka Beograd је променила назив и од тог датума послује под садашњим
називом Findomestic banka a.d., Београд. Власничка структура се од 2006. године није мењала,
тако да је власник 100% акција Findomestic Banca S.p.A. из Фиренце. Банка је на дан 31.
децембра 2015. године имала 292 запосленa радника, и 26 експозитура на територији Републике
Србије. Findomestic banka a.d. је универзална банка која своје пословање заснива на два кључна
пословна сегмента, пословима са привредом и пословима са становништвом.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Купопродајни уговор за купопродају акција у
Findomestic banci a.d., Београд, који је закључен 18. новембра 2016. године, између друштва
Findomestic Banca S.p.A. из Фиренце, у својству продаваца и Direktnе bankе a.d. Kragujevac у
својству купца. Купородајним уговором прецизно су уређени међусобни односи у погледу
куповине и продаје акција.
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Предмет трансакције је куповина [….] акција са правом гласа, што представља [….]% укупног
броја издатих акција са правом гласа Циљног друштва. После обављене трансакције, Direktna
banka a.d. ће стећи непосредну и искључиву контролу над Findomestic bankom a.d., Београд.

Услови за подношење пријаве
Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу чл.
17. ст. 1. тач. 2. Закона.
Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу чл. 61.
ст. 1. тач. 2. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје
учесника концентрације. Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима
Подносиоца пријаве, као и укупном приходу Циљног друштва оствареном на тржишту
Републике Србије у претходној обрачунској години, проистиче да исти надмашују износе
остварених укупних годишњих прихода из другог алтернативног услова из члана 61. Закона,
што значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.
Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. тачка 1. Закона.
Пријава је поднета у складу са чл. 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве
концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/2016).
Релевантно тржиште
Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о критеријумима за
одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009). Релевантно тржиште
производа представља скуп роба/услуга које потрошачи сматрају заменљивим у погледу
њиховог својства, уобичајене намене и цене. Релевантно географско тржиште представља
територију на којој учесници на тржишту учествују у понуди или потражњи и на којој постоје
исти или слични услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на
суседним територијама.
Подносилац пријаве предлаже да се као релевантно тржиште производа/услуга одреди тржиште
пружања свих банкарских услуга, без потребе да се исто додатно сегментира. Имајући у виду
да учесници у концентрацији обављају делатност пружања банкарских услуга становништву
(отварање и вођење текућих и штедних рачуна, издавање платних картица, одобравање
различитих врста кредита итд.) и привреди (отварање и вођење текућих рачуна, услуге платног
промета, одобравање различитих врста кредита, депозитни послови итд.), Комисија је
прихватила предлог Подносиоца пријаве. Комисија је у циљу оцене ефеката концентрације на
банкарско тржиште Републике Србије, а на основу података о тржишним учешћима учесника
предметне концентрације, о чему ће више података бити изнето у наставку текста, закључила
да није потребно додатно сегментирати релевантно тржиште производа. У конкретном случају
и за оцену предметне концентрације, релевантно тржиште је дефинисано као тржиште пружања
свих банкарских услуга.
У погледу релевантног географског тржишта, Подносилац предлаже да се овај аспект
релевантног тржишта одреди на начин да обухвата целоукупну територију Републике Србије,
будући да услове пословања комерцијалних банака једнообразно прописује Народна банка
Србије. У конкретном случају, Комисија је релевантно географско тржиште дефинисала као
националну територију Републике Србије. Оваква дефиниција је у складу са праксом Комисије
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и одлукама донетим у банкарском сектору у којима је релевантно географско тржиште
одређено као национално.

Оцена ефеката концентрације
Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је користила податке из јавно доступних
извора. Конкретно, Народна Банка Србије (Сектор за контролу пословања банака), објављује
редовни квартални извештај о актуелном стању у банкарском сектору Србије. Укупна нето
билансна актива банкарског сектора Србије је на крају децембра 2015. године износила је
3.047,8 милијарди динара. На основу података Народне банке Србије за четврто тромесечје
2015. године, тржишно учешће Direktnе bankе на бази критеријума укупне билансне активе,
износило је 0,292%, док је тржишно учешће Findomestic banke према истом критеријуму
износило 0,456%. После спровођења концентрације, збирно тржишно учешће учесника
концентрације износиће 0,748%. Иако ће предметном концентрацијом доћи до хоризонталног
преклапања на тржишту пружања свих банкарских услуга, тржишна структура се неће битније
променити.
Имајући у виду све напред наведено, као и друге наводе у пријави, закључено је да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из чл. 19.
Закона. С тога, спровођењем предметне концентрације, Direktna banka неће значајно
ограничити, нарушити или спречити конкуренцију на тржишту Републике Србије или његовом
делу, пре свега стварањем или јачањем доминантног положаја. Из тог разлога, одлучено је као у
ставу првом изреке овог решења.
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. 58/06), а на основу оствареног прихода учесника у
концентрацији и са њима повезаних учесника на тржишту у обрачунској години која претходи
години у којој је концентрација пријављена.
Поука о правном средству
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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