
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

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-

02-109/2017-1, коју је дана 05. јануара 2017. године поднело привредно друштво 

Monicomp, са регистрованим седиштем на адреси Petnehazy u 46-48, 1139 Будимпешта, 

Мађарска, преко пуномоћника адвоката Жељка Гвоића, ул. Проте Матеје 24, Београд, 

дана 01. фебруара 2017. године, доноси следеће 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I     ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране друштва Monicomp, са 

регистрованим седиштем на адреси Petnehazy u 46-48, 1139 Будимпешта, Мађарска, 

регистровано под регистарским бројем 01-10-046752, над друштвом Artemis, са 

регистрованим седиштем на адреси Frangepan u 15, 1139 Будимпешта, Мађарска, 

регистровано под регистарским бројем 01-09-273273, куповином 100% удела у 

капиталу овог друштва од његовог досадашњег власника, друштва Silentium Future, са 

регистрованим седиштем на адреси Egertasstrasse 15 LI-9490 Вадуз, Лихтенштајн.  

 

II    УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у целости извршио обавезу плаћања 

таксе за издавање овог решења уплатом износа од 25.000,00 (словима: 

двадесетпетхиљада и 00/100) ЕУР на девизни рачун Комисије за заштиту конкуренције 

отворен код Народне банке Србије, што представља прописан износ таксе за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
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Број: 6/0-02-109/2017-3 

Датум: 01. фебруар 2017. 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 Monicomp, са регистрованим седиштем на адреси Petnehazy 

u 46-48, 1139 Будимпешта, Мађарска, регистровано под регистарским бројем 01-10-

046752, (даље у тексту: Monicomp или подносилац пријаве), поднело је Комисији за 

заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 05. јануара 2017. године, преко 

пуномоћника адвоката Жељка Гвоића, ул. Проте Матеје 24, Београд, пријаву 

концентрације број 6/0-02-109/2017-1. 

           Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета 

пријава потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења 

пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови 

за поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Саставни 

део пријаве чини и доказ о извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен 

прописани износ за издавање акта Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива. 

 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

         Подносилац пријаве, друштво Monicomp је компанија која се бави пружањем 

споредних услуга у сектору финансијских услуга, као што су обезбеђивање ИТ 

хардвера, одржавање опреме, штампање и прослеђивање електронске поште. Мањим 

делом подносилац пријаве учествује у пружању штампарских услуга у Мађарској. 

Monicomp је 100% зависно друштво OTP Bank Nyrt. из Будимпеште, са регистрованим 

седиштем на адреси Nador u 16, 1051 Будимпешта, Мађарска, које је матично друштво  

OTP Групе, која је једна од највећих независних финансијских група у региону 

Централне и Источне Европе, са широким спектром банкарских услуга за физичка 

лица и привредна друштва.  

 

        OTP Група је присутна на тржишту Републике Србије преко свог повезаног 

друштва OTP Банка Србија а.д., са регистрованим седиштем на адреси Булевар 

Ослобођења 80, Нови Сад, региистрованог у Агенцији за привредне регистре под 

матичним бројем 08603537, које је такође у већинском власништву OTP Bank Nyrt. из 

Будимпеште. OTP Банка Србија а.д. је регистрована у Републици Србији за обављање 

платних операција, кредитних и депозитних услуга, као и осталих услуга у складу са 

законом, унутар принципа ликвидности, безбедности и профитабилности.  

 

         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. Novi 

Sad (100% зависно друштво OTP банка Србија), Индустрија мотора Раковица а.д. 

Београд (у коме OTP банка Србија поседује 15,67% акција), OTP Factoring Srbija d.o.o. 

Нови Сад (100% зависно друштво OTR Faktoring Zrt. из Мађарске), Певец д.o.o. 

Београд (100% зависно друштво OTR Faktoring Zrt. из Мађарске), Млекара Хан д.о.о. 

Владичин Хан – у стечају (100% зависно друштво OTP Investments d.o.o. Novi Sad) и R. 

E. Four d.o.o. Нови Сад (100% зависно друштво OTP Befektetési, Ingatlanforgalmazási Es 

Vagyonkezelö Zártkörűen Működö Részvénytársaság из Мађарске). 
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          Сва зависна друштва стицаоца контроле, над којима има непосредну или 

посредну, појединачну или заједничку контролу, без обзира на државу оснивања и 

седишта, третирају се као један учесник на тржишту у смислу члана 5. Закона. 

 

           Циљно друштво у предметној концентрацији је друштво Artemis, са 

регистрованим седиштем на адреси Frangepan u 15, 1139 Будимпешта, Мађарска, 

регистровано под регистарским бројем 01-09-273273 (даље у тексту: Artemis или 

циљно друштво), чија је основна делатност обезбеђивање штампарских услуга (нпр. 

леци, обрасци и рекламни материјал) за привредна друштва као клијенте. Главни 

клијент циљног друштва је OTP Bank Nyrt. Друштво има седиште у Будимпешти, а 

пословне активности обавља искључиво у Мађарској.  

 

           Циљно друштво није пристутно у Републици Србији и није остварило било 

какву продају у Републици Србији у претходној години. 

 

         
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

            Предложена трансакција се спроводи тако што подносилац пријаве купује 100% 

удела у друштву Artemis од друштва Silentium Future, акционарског друштва са 

седиштем у Вадузу, Лихтенштајн, које је власник 100% удела у циљном друштву. 

Правни основ ове концентрације је Уговор о преносу удела од 22.12.2016. године, а 

који је закључен између подносиоца пријаве као купца и Silentium Future као продавца. 

Правни основ предметне концентрације садржи обострано исказану спремност и вољу 

уговорних страна да дође до реализације ове концентрације. Комисија је наведени 

Уговор прихватила као валидни правни основ и исти се налази у списима предмета. 

 

  

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

            Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. На основу достављених података о висини 

укупних прихода које су сви учесници у концентрацији остварили на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије у 2015. години, Комисија је утврдила да је 

подносилац пријаве имао обавезу да пријави концентрацију, јер је укупан приход 

учесника у концентрацији у 2015. години вишеструко већи од износа који су 

прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације.  

 

 

4. Релевантно тржиште 

 

           Релевантно тржиште одређено је у складу са чл. 6. Закона и Уредбом о 

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 

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.  
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          Приликом дефинисања релевантног тржишта производа подносилац пријаве је 

пошао од основне делатности циљног друштва, а то је пружање штампарских услуга 

(штампање летака, образаца и рекламног материјала) за привредна друштва као 

клијенте. Оно обавља своје активности искључиво у Мађарској, у Будимпешти, где се 

налази сва опрема за штампање. У складу са тим подносилац пријаве је за потребе 

дефинисања релевантног тржишта производа предложио тржиште штампарских 

услуга. Комисија је у целости прихватила предложену дефинцију релевантног тржишта 

производа од стране подносиоца пријаве као основану и у складу са Законом. 

 

          Artemis таргетује корпоративне клијенте преко менаџера који се углавном 

фокусирају на клијенте у индустрији финансијских услуга. Artemis закључује годишње 

уговоре о снабдевању са својим највећим клијентима који периодично шаљу налоге за 

припрему за штампање и коначно штампање. Завршени штампани материјали се 

испоручују купцима за даљу дистрибуцију и  употребу. Производи циљног друштва су 

ниже додате вредности штампања и углавном се не превозе на веће удаљености.  

 

           Када је реч о дефинисању  релевантног географског тржишта, подносилац 

пријаве је предложио да се оно дефинише на националном нивоу, као територија 

Републике Србије. Комисија је, полазећи од критеријума за дефинисање релевантног 

географског тржишта, прихватила предложену дефиницију, што је у складу са 

надлежношћу Комисије, која ефекте концентрација процењује на тржишту Републике 

Србије.            

 

 

5. Оцена ефеката концентрације 

 

 

           Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је, на основу података које је доставио подносилац пријаве, закључила да 

концентрација неће утицати на промену тржишне структуре и на конкуренцију у 

Републици Србији, јер се ради о екстратериторијалној концентрацији која нема 

негативан утицај на конкуренцију на тржишту Републике Србије. Ефекти ове 

концентрације се не испољавају на тржишту Републике Србије, јер ни један од 

учесника предметне екстериторијалне концентрације није присутан на утврђеном 

релевантном тржишту, при чему циљно друштво нема било какав облик присутности у 

Републици Србији. Сходно наведеном, не постоје хоризонтална преклапања, као ни 

вертикалне везе између учесника концентрације на релевантном тржишту.  

 

         На основу претходно изнетог, Комисија закључује да реализација предметне 

концентрације неће имати негативне ефекте на релевантном тржишту. У складу са тим, 

оцењено је да спровођење пријављене концентрације неће довести до спречавања, 

ограничавања или нарушавања конкуренције у Републици Србији или њеном делу, а 

нарочито до стварања или јачања доминантног положаја, чиме су се стекли услови да 

Комисија донесе одлуку о одобравању предметне концентрације, па је стога одлучено 

као у ставу I диспозитивa. 

 

         Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став 

1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, а на 

основу оствареног прихода учесника у концентрацији и са њима повезаних учесника на 
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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 

                                                                     

 

 

 


