
 

 Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] 

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите. 

Република Србија 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

Број: 6/0-02-203/2017-6 

Датум: 21. фебруар 2017. године 

Б е о г р а д 

 

 

 

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 6/0-02-203/2017-1, од 8. фебруара 2017. године, коју је поднело Brokersko-

Dilersko Društvo „M&V Investments“ AD Beograd, са седиштем у Београду, на адреси Булевар 

Михаила Пупина 115 е, матични број: 08614938, преко пуномоћника адвоката Жељане 

Деспотовић, из Новог Сада, ул. Шекспирова бр. 6, дана 21. фебруара 2017. године доноси 

следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем индиректне искључиве контроле од стране Brokersko-Dilerskog Društva 

„M&V Investments“ AD Beograd, са седиштем у Београду, на адреси Булевар Михаила Пупина 

115 е, матични број: 08614938, над друштвом „Alpha Bank Srbija“ ad Beograd, са седиштем у 

Београду, на адреси Краља Милана бр. 11, регистрованим у Агенцији за привредне регистре 

под матичним бројем 07736681, до чега долази стицањем 100% акцијског капитала „Alpha 

Bank“, чиме ће Brokersko-Dilersko Društvo „M&V Investments“ AD стећи индиректну 

искључиву контролу, а Агроиндустријска комерцијална банка „АИК Банка“ а.д. Београд, са 

седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина 115 ђ, матични број: 100618836, непосредну 

искључиву контролу.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве у прописаном року извршио уплату износа 

од 3.099.000,00 (тримилионадеведесетдеветхиљада и 00/100) динара на рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције отворен код Управе за трезор Министарства Финансија, с позивом на 

број 6/0-02-203/2017-1, што представља одговарајућу висину таксе за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Brokersko-Dilersko Društvo „M&V Investments“ AD Beograd, са регистрованим седиштем 

у Београду, на адреси Булевар Михаила Пупина 115 е, (у даљем тексту: подносилац пријаве 

или M&V Investments) поднелo je Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 
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Комисија), дана 8. фебруара 2017. године, преко пуномоћника адвоката Жељане Деспотовић, из 

Новог Сада, ул. Шекспирова бр. 6, пријаву концентрације бр. 6/0-02-203/2017-1 (у даљем 

тексту: пријава), са предлогом да Комисија одлучи и одобри исту у скраћеном поступку. 

Увидом у достављену пријаву, Комисија је утврдила да је пријава потпуна и да је поднета у 

складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације 

(„Службени гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), чиме су испуњени услови за 

поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. Подносилац пријаве је 

благовремено и у целости уплатио прописани износ таксе за издавање акта Комисији, што је 

констатовано у ставу II диспозитива.  

 
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције (даље у тексту: Закон), подносилац 

пријаве је поднео Комисији захтев за одређивање мере заштите података и извора података 
који је заведен под бројем 6/0-02-203/2017-3, о чему је одлучено посебним Закључком бр. 6/0-
02-203/2017-5 од 21. фебруара 2017. године. 

 

 

Учесници у концентрацији 

 

 

Друштво M&V Investments основано је 1995. године као једно од најстаријих 

брокерских друштава у Републици Србији. На тржишту капитала ово друштво пружа широк 

спектар услуга различитим клијентима, корпорацијама, финансијским институцијама, страним 

инвестиционим фондовима као и физичким лицима. Од оснивања ово друштво је настојало да 

стално побољшава своје пословне активности, усвајањем међународних стандарда и активним 

учествовањем у процесу развоја српског тржишта капитала.  

 

Подносилац пријаве M&V Investments је 100% зависно друштво, холандског друштва 

NordAgri N.V. из Амстердама, [...]. Непосредно зависна друштва подносиоца пријаве су [...] и 

АИК Банка. 

 

M&V Investments и АИК Банка припадају групи друштава која је под непосредном 

контролом г-динa Миодрага Костића (МК Група). У оквиру ове група која има више од 3000 

запослених, налази се више од 40 повезаних друштава која послују у Србији и у иностранству. 

Списак свих друштава МК Групе у Србији саставни је део предметне документације. Једна од 

примарних делатности МК Групе је производња и трговина пољопривредним производима 

(производња шећерне репе, пшенице, јечма, уљане репице и др.). Поред пољопривредних 

производа МК Група бави се и трговином вештачким ђубривом, пестицидима, семенским 

робама (пшеница, соја, кукуруз и др.). Такође, МК Група се бави и производњом шећера 

прерадом шећерне репе, туризмом, ИТ индустријом, брокерско-дилерским пословима, 

банкарским пословима и др. 

 

АИК Банка, као директни стицалац контроле над циљним друштвом, послује на 

тржишту Републике Србије у сектору банкарства. Ова банка нуди читав портфолио банкарских 

услуга као што су штедња и депозити, кредити, картице, услуге платног промета и текућих 

рачуна и то како за сектор становништва, тако и за велике и мале правне субјекте у привреди. 

Банка се посебно истиче банкарским услугама које нуди у сектору пољопривреде. Седиште 

банке је у Београду, а поседује мрежу филијала, експозитура и шалтера [...] терминала и 

послује искључиво у Србији. 

 

Највећи акционар АИК Банке је подносилац пријаве M&V Investments са учешћем од 

98,38% акција, и још четири акционара са учешћем у распону од 0,07% од 0,77% акција. 

 

[...] 
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Учесник концентрације над којим се успоставља контрола је „Alpha Bank Srbija“ ad 

Beograd, са седиштем на адреси Краља Милана бр. 11 (у даљем тексту: Alpha Bank или циљно 

друштво). Alpha Bank послује на тржишту Републике Србије и пружа портфолио банкарских 

услуга које чине депозити и кредити (укључујући хипотекарне и потрошачке кредите, 

факторинг, финансирање комерцијалних послова и др.), платни промет и инструменти плаћања 

(чекови, менице, гаранције и др.), као и брокерске активности на финансијским тржиштима. 

Банка послује са привредом и са становништвом на целој територији Републике Србије и у 

својој мрежи има [...]. 

 

Alpha Bank је у искључивом власништву Alpha Bank АЕ из Грчке.  

 

[...]  

 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 
 

 

Предметна трансакција представља концентрацију у смислу члана 17. став 1 тачка 2) 

Закона. У циљу реализације ове пословне трансакције, учесници концентрације, су закључили 

Меморандум о разумевању од 8. фебруара 2017. године, којим ће АИК Банка стећи 100% 

акцијског капитала и искључиву контролу над друштвом Alpha Bank Srbija“ ad Beograd. [...] 

 

Након трансакције M&V Investments, а тиме и група друштава која је под контролом 

гдин Миодрага Костића, ће стећи индиректну искључиву контролу, а АИК Банка непосредну 

искључиву контролу над Alpha Bank-om. 

 

Комисија је наведени документ прихватила као валидни правни основ ове 

концентрације, и исти се налази у списима предмета. 

 

 

Испуњеност услова за подношење пријаве 

 

 

Предметна трансакција може се квалификовати као стицање контроле од стране 

друштва M&V Investments над Alpha Bank-om, у смислу члана 17, став 1, тачка 2) Закона. На 

основу анализе пријаве и целокупне документације, Комисија је утврдила да је подносилац 

пријаве исправно поступио када је пријаву доставио Комисији, будући да су испуњене све 

законске претпоставке за то. Резултати финансијског пословања учесника ове трансакције, 

указују да су достигнути прагови из члана 61. Закона, при чијем испуњавању постоји обавеза 

пријаве концентрације Комисији, ради издавања одобрења за њено спровођење. Такође, 

Комисија је утврдила да је пријава концентрације поднета благовремено у складу са чланом 63. 

став 1. Закона. 

 

 

Релевантно тржиште 

 

 

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

критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, бр. 89/2009). 

Релевантно тржиште производа/услуга представља скуп роба и услуга које потрошачи сматрају 

заменљивим у погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, док релевантно географско 
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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.  

 

У предметној пословној трансакцији МК Група као посредни стицалац активна је у 

великом броју сектора у Републици Србији, док се концентрација тиче финансијског сектора на 

коме су активни непосредни стицалац АИК Банка и циљно друштво. Оба наведена учесника 

концентрације пружају бројне банкарске услуга у оквиру различитих пословних сегмената 

банкарског пословања. Сегмент пословања са становништвом односи се на отварање и вођење 

текућих и штедних рачуна, издавање платних картица, одобравање различитих врста кредита и 

друго, док сегмент послова са привредом укључује пружање услуга платног промета, отварање 

и вођење текућих рачуна, разне врсте кредитних послова, депозитне послове итд. Поред тога 

Alpha Bank-а се бави и услугама берзанског пословања на финансијским тржиштима, док АИК 

Банка не обавља наведену делатност, јер ту делатност у оквиру МК Групе обавља подносилац 

пријаве M&V Investments.  

 

Имајући у виду да у предметној концентрацији учесници пружају читав низ банкарских 

услуга и да су активни у свим областима банкарског пословања, подносилац пријаве 

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

банкарских услуга. Обзиром да учесници у концентрацији обављају делатности пружања 

банкарских услуга и становништву и привреди, Комисија је у потпуности прихватила предлог 

подносиоца пријаве.  

 

Код дефинисања релевантног географског тржишта, подносилац пријаве сматра да 

постоје оправдани разлози да се релевантно тржиште посматра као национално, односно као 

тржиште Републике Србије. Наиме, у банкарском сектору постоје веома строги регулаторни 

оквири који ограничавају тржиште на националном нивоу. Банкарски сектор регулисан је 

Законом о банкама („Службени гласник РС“ бр. 107/2005, 91/2010, 14/2015) којима су 

дефинисани оквири пословања на Републику Србију, а предметни сектор је под надзором 

јединственог домаћег националног регулатора – Народне Банке Србије (НБС). Стране су у 

банкарском сектору активне само на територији Републике Србије. На основу наведеног 

подносилац пријаве сматра да географско тржиште треба дефинисати као национално 

тржиште, односно тржиште Републике Србије. 

 

Наведени предлог дефиниције релевантног географског тржишта, Комисија је оценила и 

прихватила као исправан.  

 

Банкарски сектор Републике Србије на крају трећег квартала 2016. године чинило је 30 

банака са организационом мрежом од 1.717 пословних јединица и 24.021 запослених (што је за 

око 107 мање у односу на претходно тромесечје). Тржишно учешће учесника у концентрацији 

на тржишту банкарских услуга анализирано је на основу критеријума укупне активе свих банка 

у Србији. На основу јавно доступних информација преузетих од Народне банке Србије за трећи 

квартал 2016. године, посматраних у односу на 30 учесника на тржишту, актива АИК Банке 

износила је око 5,5%, а Alpha Bank око /0-5/%. После спровођења концентрације, збирно 

тржишно учешће учесника концентрације износиће /5-10/%. Обзиром да ће предметном 

концентрацијом доћи до хоризонталног преклапања на тржишту пружања свих банкарских 

услуга, тржишна структура се неће битније променити.  

 

Такође, на основу достављених података може се израчунати Herfindahl-Hirschmanov 

indeks (HHI индекс) и његова промена (Δ делта) као показатељ степена концентрације и утицаја 

концентрације на релевантно тржиште. Након спроведене концентрације вредност HHI индекса 
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износиће 838,8, из чега се може закључити да ће и након реализације ове концентрације 

тржиште пружања банкарских услуга остати ниско концентрисано. Истовремено прираст (Δ) 

HHI индекса износиће свега 26,4, што додатно указује да се у конкретном случају ради о 

пословној трансакцији која са аспекта заштите конкуренције није проблематична те да иста 

неће довести до било каквих негативних ефеката на дефинисаном релевантном тржишту 

производа/услуга.  

 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

 

Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија је, 

на основу документације и података које јој је доставио подносилац пријаве, закључила да 

спровођење пријављене концентрације не доводи до спречавања, ограничавања или 

нарушавања конкуренције на тржишту Републике Србије, или било ком његовом делу, а 

нарочито стварањем или јачањем доминантног положаја, односно да се у конкретном случају 

ради о дозвољеној концентрацији, па је стога одлучено као у ставу I диспозитивa. 

 

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. 

 

 

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 

 

 


