Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-107/2017-7
Датум: 06. фебруар 2017. 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 49/2011), одлучујући по
пријави концентрације број 6/0-02-107/2017-1, коју је поднело привредно друштво OTP Banka
d.d. Hrvatska, са седиштем на адреси Домовинског рата 3, 23000 Задар, Хрватска, које заступају
пуномоћници, адвокат Рашко Радовановић из Београда, Змаја од Ноћаја 13а, и адвокат Ања
Тасић из Београда, Сундечићева 26/1, дана 06. фебруара 2017. године, доноси следеће
РЕШЕЊЕ1
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје
стицањем појединачне контроле привредног друштва OTP banka d.d. Hrvatska, са седиштем на
адреси Домовинског рата 3, 23000 Задар, Хрватска, са матичним бројем 060000531, над
привредним друштвом Société Générale Splitska banka d.d., са седиштем на адреси Руђера
Бошковића 16, 21000 Сплит, Хрватска, са матичним бројем 060000488, куповином 100%
акцијског капитала.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је привредно друштво OTP banka d.d. Hrvatska, са седиштем на адреси
Домовинског рата 3, 23000 Задар, Хрватска, у целости извршило своју обавезу плаћања таксе за
издавање овог решења дана 05. 01. 2017. године, уплатом укупног износа од 25.000,00 евра
(словима: двадесетпетхиљада евра) на рачун Комисије за заштиту конкуренције отвореном код
Народне банке Србије.
Образложење
Привредно друштво OTP Banka d.d. Hrvatska, са седиштем у Хрватској, поднело је дана 04. 01.
2017. године преко пуномоћника пријаву концентрације која настаје стицањем појединачне
контроле над привредним друштвом Société Générale Splitska Banka d.d., са седиштем у
Хрватској, са предлогом да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија)
одлучи и одобри исту у скраћеном поступку. Такса за издавање акта је уплаћена у целости.
По поднетом захтеву за заштиту података у смислу чл. 45. Закона о заштити конкуренције
(„Службени гласник РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон), одлучено је посебним
закључком.
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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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Одлучујући по поднетој пријави, председник Комисије (у даљем тексту: председник или
Комисија) је размотрио поднету пријаву са прилозима, као и допуну од 23. 01. 2017. године, те
је закључио да треба одлучити као у диспозитиву овог решења из разлога који ће даље бити
образложени.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и поднета у
складу са Законом и са чл. 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације
(„Службени гласник РС“, бр. 05/2016). Увидом у изводе из одговарајућих регистара привредних
субјеката, овде учесника концентрације, у њихове финансијске извештаје, као и у друге
достављене доказе, утврђено је следеће.
Учесници концентрације
Учесник концентрације, друштво OTP banka d.d. Hrvatska (у даљем тексту: подносилац пријаве
или стицалац контроле), регистровано је у Судском регистру Републике Хрватске са матичним
бројем 060000531. Друштво је под пуном крајњом контролом друштва OTP Bank Nyrt, са
седиштем на адреси 16 Nador utca, 1051 Будимпешта, Мађарска, регистрованог код Мађарског
регистарског суда под бројем Cg. 01-10-041585, и као такво представља део тзв. OTP групе,
банкарске групација која послује у Мађарској и у централној Европи. Стицалац контроле и OTP
група пружају банкарске и друге финансијске услуге, као што су лизинг, факторинг, услуге
инвестиционих фондова итд., и то преко својих огранака, повезаних друштава, ATM и POS
мрежа, електронских канала и разгранате мреже партнера. Услуге пружају како привредном
сектору тако и становништву. OTP група је присутна у Србији преко следећих својих зависних
друштава:
- OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, регистровано у Агенцији за привредне регистре (АПР)
под матичним бројем 08603537, регистрована делатност „Остало монетарно
посредовање“, шифра делатности: 6419;
- OTP Factoring Serbia d.o.o. Novi Sad, регистровано у АПР-у под матичним бројем
20661429, регистрована делатност „Остале непоменуте финансијске услуге, осим
осигурања и пензијских фондова“, шифра делатности: 6499;
- Društvo za poslove faktoringa i konsaltinga OTP Investments d.o.o. Novi Sad, регистровано у
АПР-у под матичним бројем 20124156, регистрована делатност „Остале непоменуте
финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова“, шифра делатности: 6499.
Ово друштво је већински власник друштава: Млекара Хан д.о.о. Владичин Хан, у
стечају, Певец д.о.о.Београд (матични број: 20052198, регистрована делатност
„Складишење“, шифра делатности: 5210) и R.E. Four d.o.o. Novi Sad (матични број:
20755300, регистрована делатност „Куповина и продаја властитих некретнина“, шифра
делатности: 6810).
Подносилац пријаве је као прилог доставио графички приказ опште организационе структуре
OTP групе. Сва зависна друштва у оквиру OTP групе се, у смислу члана 5. Закона, третирају
као један учесник на тржишту. У претходној 2015. години, OTP група је остварила приход на
светском нивоу од [...], а у Србији [...]. У тренутку подношења пријаве, подаци за 2016. годину
нису доступни, али према проценама подносиоца, приход групе на светском нивоу у 2016.
години износио је око [...], а у Србији [...].
Учесник концентрације, друштво Société Générale Splitska Banka d.d. (у даљем тексту: циљно
друштво), регистровано је у Судском регистру Републике Хрватске са матичним бројем
060000488. Друштво је под пуном крајњом контролом друштва Société Générale S.A. (са 100%
акција), акционарског друштва са седиштем на адреси 29 Boulevard Haussmann, 75009 Париз,
Француска, матични број 552 120 222 RCS Paris, и као такво представља део тзв. Société
Générale групе, банкарске групације која пружа пун дијапазон банкарских и других
финансијских услуга. Циљно друштво је универзална банка која пружа све врсте банкарских
2

услуга на територији Републике Хрватске, како привредном сектору тако и становништву.
Циљно друштво има следећа зависна друштва, која су такође предмет трансакције односно над
којима стицалац контроле стиче контролу у складу са актом о концентрацији:
- SG Leasing d.o.o. са седиштем на адреси Улица града Вуковара 284, 10000 Загреб,
матични број: 080634712;
- SB Nekretnine d.o.o. са седиштем на адреси Руђера Бошковића 16, 21000 Сплит, матични
број: 060065046; SB Zgrada d.o.o. са седиштем на адреси Домовинског рата 61, 21000
Сплит, матични број: 060353944;
- Циљно друштво тренутно има мањински удео од 49% у друштву Société Générale
Osiguranje d.o.o., са седиштем на адреси Улица града Вуковара 284, 10000 Загреб,
матични број: 080690419, [...].
Циљно друштво са својим зависним друштвима и укључујући Société Générale Osiguranje d.o.o.,
није активно и не остварује приход у Србији. У претходној 2015. години, циљно друштво је
остварило приход на светском нивоу од [...].
У допуни пријаве од 23. 01. 2017. године, поступајући по налогу Комисије, подносилац пријаве
је навео следеће. Société Générale група, којој циљно друштво припада до предметне
концентрације, активна је на територији Србије кроз своја повезана друштва: Société Générale
banka Srbija a.d., матични број 07552335; Société Générale Osiguranje a.d.o., матични број
20561211; Sogelease Srbija d.o.o. Beograd, матични број 20116161, као и ALD Automotive d.o.o.,
матични број 20295325. Међутим, циљно друштво и његова друштва која су предмет
трансације, не држе, било непосредно или посредно, уделе у наведеним као ни у другим,
српским друштвима. Након спровођења предметне концентрације, биће независни учесници,
при чему ће циљно друштво бити део OTP групе, а наведена српска друштва остају део Société
Générale групе. Због чињенице да су банкарски и финансијски сектори регулисани на
националном нивоу, циљно друштво са својим зависним друштвима укључујући и Société
Générale Osiguranje d.o.o., пружа услуге једино на територији Хрватске, а наведена Société
Générale српска друштва, на територији Србије, тако да, осим чињенице да су тренутно део
Société Générale групације, немају било каква преклапања у својим активностима у смислу
географске присутности.
Опис трансакције и акт о концентрацији
Акт о концентрацији је Уговор о куповини акцији, закључен 20. 12. 2016. год. између овде
учесника концентрације, у складу са којим подносилац пријаве купује 100% акцијског капитала
у циљном друштву, чиме стиче искључиву непосредну контролу над циљним друштвом, као и
посредну контролу над његовим зависним друштвима, као што је већ објашњено претходно у
тексту овог Образложења.
[...].
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. 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у финансијске извештаје
учесника концентрације, који подаци су изнети претходно у тексту овог Образложења.
Пријава је поднета у складу са чл. 63. Закона, као и у складу са чл. 3. Уредбе о садржини и
начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, бр. 05/2016).
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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 сматра да, за потребе ове пријаве, дефиниција релевантног тржишта
производа може остати отворена с обзиром да циљно друштво и његова зависна друштва, не
послују у Србији и с обзиром да не постоји ни хоризонтално ни вертикално преклапање између
пословних активности учесника у концентрацији у Србији, те концентрација неће имати ефекта
на конкуренцију у Србији. Међутим, ради потпуности пријаве, подносилац пријаве процењује
да се као релевантно може идентификовати тржиште пружања свих врста банкарских услуга.
Предлаже да се релевантно географско тржиште дефинише на националном нивоу, као
територија Републике Србије, имајући у виду да су предметне активности једнообразно
регулисане на читавој националној територији од стране Народне банке Србије.
О пословним активностима и присуству учесника концентрације на тржишту Србије, већ је
било речи претходно у тексту овог Образложења. Укратко, стицалац контроле пружа све врсте
банкарских услуга односно није специјализовано у погледу обухвата банкарских услуга које
обезбеђује својим клијентима, као ни у погледу самих клијената. Банка обавља послове платног
промета, као и кредитних и депозитних послова, а наведене активности укључују и послове са
становништвом и са привредом. Циљно друштво такође пружа све врсте банкарских услуга, али
није активно у Србији у сектору банкарских и других финансијских услуга, као ни његова
зависна друштва.
Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа роба/услуга, односно од стварне
делатности учесника концентрације, одређено је релевантно тржиште производа у конкретном
случају, уважавајући дефиницију коју је дао подносилац пријаве. За оцену предметне
концентрације, Комисија је одредила релевантно тржиште производа као тржиште пружања
свих врста банкарских услуга. У конкретном случају и за оцену предметне концентрације,
дефиниција релевантног тржишта производа може остати отворена, односно 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, закључила да није потребно додатно сегментирати
релевантно тржиште производа. Иначе, кључне области пословања на које се укупан банкарски
сектор може поделити, уважавајући класификацију банкарских услуга која је позната и из
праксе рада Европске комисије, јесу: малопродајно банкарство које обухвата различите
банкарске услуге које се нуде физичким лицима и малим и средњим бизнисима, а што укључује
отварање и вођење текућих и штедних рачуна, разних врста кредита, дебитних, кредитних и
осталих картица; 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; као и
услуге на финансијском тржишту, које укључују трговину хартијама од вредности, девизно
пословање и тржиште новца.
За оцену предметне концентрације, релевентно географско тржиште је национална територија
Републике Србије, у складу са чл. 6. ст. 3. у вези чл. 2. Закона. Банкарски сектор уређује
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Народна Банка Србије, те су услови пословања за учеснике на овом тржишту једнообразно
регулисани и исти на читавој државној територији. Допунски аргумент јесте број и
територијални размештај експозитура стицаоца контроле.
Оцена ефеката концентрације
Имајући у виду карактеристике банкарског сектора, величину тржишта је могуће одредити
према висини билансне активе свих банака које у датом тренутку послују на тржишту, што је у
складу са досадашњом праксом Комисије. Код процене величине тржишта као и тржишних
учешћа учесника концентрације и главних конкурената, подносилац пријаве је изнео следеће
податке објављене у Извештају за треће тромесечје 2016 године Народне Банке Србије (Сектор
за контролу пословања банака). Према критеријуму билансне активе, на дан 30. 09. 2016. год.,
вредност тржишта износи 3.172 милијарде динара. Сходно укупној билансној активи стицаоца
контроле (односно са њим повезаних учесника на тржишту Србије), његово тржишно учешће је
1,6%, при чему су подаци ажурирани са стањем на дан 17. 11. 2016. године. Применом
наведеног критеријума са стањем на дан 17. 11. 2016. године, главни конкуренти су „Banca
Intesa“ са 16,7% тржишног учешћа, „Комерцијална банка“ са 12,2%, „Unicredit bank“ са 10,0%,
„Raiffeisen“ банка са 8,0% учешћа итд. Ако се посматрају и подаци за претходне две године,
може се закључити да су ови подаци подложни прилично малим променама у ма којем краћем
(тромесечном), или дужем (годишњем) временском периоду. Подаци су иначе доступни на
сајту Народне Банке Србије, а изнети су, нпр. и у решењу Комисије број 6/0-02-558/2015 од
14.07.2015. године.
Као што је већ изнето у тексту овог Образложења, циљно друштво и његова зависна друштва
нису присутни у Србији, па тако немају ни тржишно учешће.
Из утврђеног чињеничног стања произлази да се ради о хоризонталној концентрацији. Из
анализе стања на утврђеном релевантном тржишту, произлази да неће доћи до промене и/или
повећања тржишног учешћа као ни до битне промене структуре утврђеног релевантног
тржишта. Такође је важно навести да не произлази ни да ће учесници концентрације стећи
предност на било ком од upstream или downstream тржишта (усходних или нисходних
тржишта).
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, тако да спровођење предметне концентрације 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.
Упутство 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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