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    Р е п у б л и к а  С р б и ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

       КОНКУРЕНЦИЈЕ 
        Број: 6/0–02–551/2017-9 

    Датум: 17. октобар 2017. године 

       Београд 

          

Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 37. став 2. и 

члана 65. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13) и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 

49/11), одлучујући по Пријави концентрације број: 6/0-02-551/2017-1 друштва OTP 

Bank Nyrt. са регистрованим седиштем на адреси Nador utca 16, Budapest, 

Мађарска, поднетој 10. августа 2017. године преко пуномоћника, адвоката Бојана 

Вучковића и осталих адвоката из „Карановић & Николић“ оад из Београда, улица 

Ресавска бр. 23, дана 17. октобра 2017. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која настаје стицањем посредне контроле од стране друштва OTP Bank 

Nyrt. са регистрованим седиштем на адреси Nador utca 16, Budapest, Мађарска, 

регистарски број 01-10-041585, над друштвима Banca Romaneasca S.A. са 

регистрованим седиштем на адреси 3 George Constantinescu Street, 1, 2 and 3 floors, 

Sector 2, 020339, Bucharest, Румунија, регистарски број: J40/29196/1992, 

Војвођанска банка а.д. Нови Сад са регистрованим седиштем на адреси Трг 

Слободе бр. 7, Нови Сад, Република Србија, регистрованом у Агенцији за 

привредне регистре под матичним бројем: 08074313 и NBG Lizing d.o.o. Beograd са 

регистрованим седиштем на адреси Омладинских бригада бр. 88, Београд, 

Република Србија, регистрованом у Агенцији за привредне регистре под матичним 

бројем: 17519492, до које долази куповином свих акција и удела ових друштава 

које поседује њихов власник друштво National Bank of Greece S.A. са 

регистрованим седиштем на адреси Aiolou 86, 10232 Atina, Грчка, регистарски број: 

6062/06/B/86/01. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац Пријаве уплатио износ од 25.000 

(словима: двадесетпетхиљада) евра дана 15. августа 2017. године, на рачун 

Комисије за заштиту конкуренције, што представља прописани износ за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 
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Образложење 

 

 Друштво OTP Bank Nyrt. са регистрованим седиштем на адреси Nador utca 

16, Budapest, Мађарска, регистарски број 01-10-041585 (у даљем тексту: OTP Bank, 

подносилац Пријаве, Купац), је поднело Комисији за заштиту конкуренције (у 

даљем тексту: Комисија) Пријаву концентрације број: 6/0–02–551/2017 дана 10. 

августа 2017. године, у даљем тексту: Пријава) која настаје стицањем посредне 

контроле подносиоца Пријаве, над друштвима Banca Romaneasca S.A. са 

регистрованим седиштем на адреси 3 George Constantinescu Street, 1, 2 and 3 floors, 

Sector 2, 020339, Bucharest, Румунија, регистарски број: J40/29196/1992, 

Војвођанска банка а.д. Нови Сад са регистрованим седиштем на адреси Трг 

Слободе бр. 7, Нови Сад, Република Србија, регистрованом у Агенцији за 

привредне регистре под матичним бројем: 08074313 и NBG Lizing d.o.o. Beograd са 

регистрованим седиштем на адреси Омладинских бригада бр. 88, Београд, 

Република Србија, регистрованом у Агенцији за привредне регистре под матичним 

бројем: 17519492 (у даљем тексту: Banca Romaneasca, Војвођанска банка, NBG 

Lizing Циљно друштво, Циљна друштва ) до које долази куповином свих акција и 

удела ових друштава које поседује њихов власник друштво National Bank of Greece 

S. A. са регистрованим седиштем на адреси Aiolou 86, 10232 Atina, Грчка, 

регистарски број: 6062/06/B/86/01 (у даљем тексту: NBG). Пријава је поднета преко 

пуномоћника, адвоката Бојана Вучковића и осталих адвоката из „Карановић & 

Николић“ оад из Београда, улица Ресавска бр. 23. 

С обзиром да поднета документација Комисији није била у свему усклађена 

са Уредбом о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“, број 5/16, у даљем тексту: Уредба), недостаци Пријаве су отклоњени 

допунама Пријаве заведеним у Комисији под бројем: 6/0-02-551/2017-2 од 15. 

августа 2017. године, бројем: 6/0-02-551/2017-5 од 4. септембра 2017. године и 

бројем: 6/0-02-551/2017-7 од 27. септембра 2017. године 

Након допуне Пријаве, Комисија је утврдила да је Пријава потпуна, да је 

поднета Комисији у скраћеном облику у складу са чланом 3. Уредбе и да су 

испуњени услови за поступање и одлучивање Комисије по истој у скраћеном 

поступку. 

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац Пријаве уплатио прописани 

износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је 

констатовано у ставу II диспозитива. 

У предметном поступку подносилац Пријаве је поставио и Захтев за 

заштиту података поднеском број: 6/0-02-551/2017-3 од 16. августа 2017. године, а 

тиче се заштите података који представљају садржину Пријаве, њених допуна и 

докумената која су предата као прилози уз Пријаву у папирној и електронској 

верзији. Председник Комисије је, решавајући по наведеном захтеву, донео 17. 

октобра 2017. године Закључак о заштити података број: 6/0-02-551/2017-8. 

 

Увидом у целокупну предметну документацију, утврђено је како следи: 
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Учесници у концентрацији 

 

OTP Bank представља истовремено највећу банку у Мађарској, водећу банку 

у свим сегментима пословања на мађарском финансијском тржишту, као и матично 

друштво повезаних друштава са којима заједно чини OTP Групу. Настала је 

приватизацијом Националне штедионице током 1990.–их. Након завршетка 

сопственог процеса приватизације, OTP Bank је започела и међународно ширење у 

земљама централне и источне Европе у којима су могућности економског раста 

сличне онима у Мађарској. Следствено, тренутно је OTP Група присутна у девет 

земаља (Мађарска, Словачка, Румунија, Бугарска, Хрватска, Србија, Украјина, 

Русија, Црна Гора), има око 11 милиона клијената, 33 000 запослених и 1.500 

филијала.  

Акцијама подносиоца Пријаве се тргује од марта 2002. године. Његови 

акционари су страни инвеститори од којих су највећи (подаци од 30. јуна 2017. 

године): 

o Megdet, Timur and Ruszlan Rahimkulov са 8,94% акција и 9,04% права гласа, 

o Hungarian Oil and Gas Company (MOL) са 8,57% акција и 8,69% права гласа, 

o OPUS Securities SA са 5,18% акција и 5,25% права гласа, 

o Groupama са 5,13% акција и 5,19% права гласа. 

 Што се тиче Републике Србије, OTP Bank је у марту 2006. године постао 

власник Нишке банке а.д. Ниш, у октобру 2006. године Zepter banke a.d. Beograd, а 

у децембру 2006. године Кулске банке а.д. Нови Сад. Спајањем ове три банке 

настала је 21. маја 2007. године OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (у даљем тексту: 

OTP Srbija) са регистрованим седиштем на адреси Булевар ослобођења бр. 80, Нови 

Сад, Република Србија, регистрована у Агенцији за привредне регистре под 

матичним бројем: 08603537. Претежна регистрована делатност друштва је остало 

монетарно посредовање – шифра 6419. OTP Srbija са мрежом филијала у скоро 40 

градова широм Републике Србије тежи да постане водећа домаћа универзална 

банка ослањајући се на стручност кадра, познавање локалних и регионалних 

тржишта и изградњу односа са клијентима. 

           OTP група, поред OTP Srbija, има следећa повезана друштва регистрована у 

Републици Србији: 

 

1. Društvo za poslove faktoringa i konsaltinga OTP Investments d.o.o. Novi Sad, са 

регистрованим седиштем на адреси Булевар ослобођења бр. 80, Нови Сад, 

Република Србија, матични број 20124156. Претежна регистрована делатност 

oвог домаћег друштва јесте: остале непоменуте финансијске услуге, осим 

осигурања и пензијских фондова – шифра 6499. OTP Srbija је једини власник 

овог друштва;  

2. OTP Factoring Serbia d.o.o. Novi Sad, са регистрованим седиштем на адреси 

Краља Александра бр. 8, Нови Сад, Република Србија, матични број: 

20661429. Претежна регистрована делатност oвог домаћег друштва јесте: 

остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских 
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фондова – шифра 6499. Повезано друштво OTP FAKTORING ZRT. је једини 

власник овог друштва;  

3. Pevec d.o.o. Beograd, са регистрованим седиштем на адреси Панчевачки пут 

бр. 81, Београд-Палилула, Република Србија, матични број: 20052198. 

Његова претежна регистрована делатност јесте: складиштење – шифра 5210. 

OTP FAKTORING ZRT. је једини власник овог друштва; 

4. R. E. Four d.o.o. Novi Sad, са регистрованим седиштем на адреси Булевар 

ослобођења бр. 80, Нови Сад, Република Србија, матични број: 20755300. 

Његова претежна регистрована делатност јесте: куповина и продаја 

властитих некретнина – шифра 6810. Матично друштво и мађарско повезано 

друштво су сувласници овог друштва. 

 

Сва друштва у оквиру OTP Групе представља једног учесника на тржишту у 

складу са чланом 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон).  

Циљна друштва су под контролом друштва NBG, које је основано 1841. 

године као прва банка у савременој грчкој држави. Данас NBG води једну од 

највећих и најјачих финансијских групација у Грчкој, уз присуство у 11 земаља 

југоисточне Европе и источног Медитерана (у даљем тексту: NBG Група). NBG 

Група нуди широк спектар финансијских производа и услуга попут: депозита, 

пословних инвестиција, финансија, брокерских послова, осигурања, лизинга и 

факторинга. NBG је у Републици Србији присутна од 2002. године, када је 

отворена прва филијала у Београду. 

Циљно друштво Banca Romaneasca, основано 1992. године, представља 

универзалну комерцијалну банку, пословно активну у Румунији, са потпуно 

приватним акцијским капиталом. NBG је у октобру 2013. године стекла 81,65% 

акција ове банке, куповином истих од Ramanian American Enterprise Fund, чиме је 

постала највећи акционар Banca Romaneasca-е. 

Циљно друштво Војвођанска банка, основано је 31. децембра 1989. године 

трансформацијом Војвођанске банке – Удружене банке, Нови Сад, а 1995. године је 

променило форму у акционарско друштво. У складу са Уговором о оснивању и 

одлуком Скупштине, Војвођанска банка је 30. децембра 2001. године припојила 

Српску развојну банку а.д., Београд и Ужичку банку а.д., Ужице. NBG је у 

децембру 2006. године постала власник 99,43% акција Војвођанске банке, а 25. 

октобра 2007. године, принудним откупом преосталих акција, и њен 100% власник. 

Као затворено акционарско друштво, Војвођанска банка је од 7. децембра 2007. 

године, на свој захтев, искључена са листинга Београдске берзе. Ово Циљно 

друштво је регистровано у Републици Србији за обављање платног промета, 

кредитних и депозитних послова у земљи и иностранству и послује у складу са 

Законом о банкама („Службени гласник РС“, број 107/05, 91/10 и 14/15, у даљем 

тексту: Закон о банкама) кроз мрежу пословница широм Републике Србије. 
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Војвођанска банка има мањински удео, без контролних права, у следећим 

друштвима регистрованим у Републици Србији: 

 

1. Соколац друштво са ограниченом одговорношћу за пољопривредну 

производњу, Нови Сад – у стечају, са регистрованим седиштем на адреси 

Суботичка бр. 76, Нови Сад, Република Србија, матични број: 08028613. 

Војвођанска банка има у овом друштву 7,65% удела; 

2. Холдинг компанија акционарско друштво, индустрија окова, машина, алата и 

галантерије Иномаг, Бачка Топола – у стечају, са регистрованим седиштем на 

адреси Индустријска зона б.б., Бачка Топола, Република Србија, матични 

број: 08023557. Војвођанска банка има у овом друштву 6,7% удела; 

3. Дунавски пројектни центар д.о.о. предузеће за консалтинг и развој, Београд-

Савски венац, са регистрованим седиштем на адреси Кнеза Милоша бр. 82, 

Београд, Република Србија, матични број: 17350889. Војвођанска банка има у 

овом друштву 12,5% удела; 

4. Металпрогрес акционарско друштво за производњу алатних машина опреме 

и трговину Зрењанин – у стечају, са регистрованим седиштем на адреси 

Милетићева бр. 124, Зрењанин, Република Србија, матични број: 08119104. 

Војвођанска банка има у овом друштву 30,3% удела. 

 

Иницијални оснивач Циљног друштва NBG Lizing (основано у децембру 

2003. године) је било друштво TBIF Financal Services B.V., Амстердам, Холандија 

са 100% учешћа у капиталу. Промена назива и оснивача друштва се одиграла у 

2007. години, када оснивач постаје NBG са 100% учешћа у капиталу. Ово друштво 

је проширило палету услуга које нуди NBG Група на домаћем тржишту, пружајући 

услуге финансијског лизинга путем којег се обезбеђује финансирање опреме, 

путничких и комерцијалних возила, бродова, пољопривредне опреме и 

механизације, како за правна тако и за физичка лица и предузетнике. Сарадња је 

остварена са реномираним брендовима као што су: Mercedes-Benz, Hyndai, Harley 

Davidson, као и са домаћим друштвом Almex које је увозник и сервисер 

пољопривредних машина познатог бренда Klas. NBG Lizing пружа свеобухватне 

лизинг услуге, почев од финансирања, осигурања, регистрације и испоруке 

предмета лизинга, па све до неопходних пратећих услуга (логистичка подршка). 

NBG Lizing има и зависно друштво: 

− NBG Services d.o.o. Beograd са регистрованим седиштем на адреси 

Омладинских бригада бр. 88, Београд, Република Србија, матични 

број: 20326042. Његова претежна регистрована делатност јесте: 

изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила – 

шифра 7711 (у даљем тексту: NBG Services). NBG Lizing је једини 

власник овог друштва. 

 

NBG Services са 31,934% и Војвођанска банка са 19,615% акција (што 

заједно чини 51,549% акција) су највећи акционари а, такође, представници 

Војвођанске банке (4 од 5 чланова) и NBG Services-а (1 од 5 чланова) су једини 

чланови Надзорног одбора и вршиоци контроле над домаћим друштвом: 
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− Акционарског друштва за производњу, трговине и услуге ИМОС 

Шид са регистрованим седиштем на адреси Вељка Пауновића бр. 21, 

Шид, Република Србија, матични број: 08119066. Његова претежна 

регистрована делатност јесте: неспецијализована трговина на велико 

– шифра 4690 (у даљем тексту: ИМОС).  

 

Како из горњих података произилази, ИМОС се тренутно налази под 

посредном контролом NBG-а. 

Сва друштва у оквиру NBG Групе представља једног учесника на тржишту у 

складу са чланом 5. Закона. 

 

Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Предметна концентрација треба да се реализује путем два уговора, у складу 

са којима ће подносилац Пријаве стећи од NBG-а као продавца Циљна друштва из 

Републике Србије и Румуније. 

Следствено наведеном, NBG и потпуно зависно друштво подносиоца 

Пријаве - OTP Bank Romania S.A., закључили су дана 26. јула 2017. године Уговор 

о купопродаји акција који се тиче промене власништва над Banca Romaneasca (у 

даљем тексту: румунски Уговор), да би дана 4. августа 2017. године, такође, NBG и 

OTP Srbija закључили Уговор о купопродаји акција који се тиче промене 

власништва над Војвођанском банком и NBG Lizing-om (у даљем тексту: српски 

Уговор). У првом случају подносилац Пријаве стиче власништво над Banca 

Romaneasca преко OTP Bank Romania S.A., а у другом случају стиче власништво 

над Војвођанском банком и NBG Lizing-om преко OTP Srbija (у складу са условима 

из ових уговора) и, такође, посредну контролу над свим Циљним друштвима (и 

њиховим зависним друштвима).  

Комисији су достављене копије потписаног румунског и српског Уговора на 

енглеском језику заједно са овереним делимичним преводом на српски језик. Из 

одредби ових уговора проистиче да Циљна друштва представљају зависна друштва 

једног продавца – NBG-а, док се на страни купаца појављују зависна друштва 

подносиоца Пријаве, као и да се предметне трансакције одвијају у исто време. 

Комисија је оценила као исправан предлог подносиоца Пријаве да су се у овом 

случају стекли услови за примену члана 17. став 2. Закона који прописује да се 

сматрају једном концентрацијом две или више трансакција између истих учесника 

на тржишту, извршених у временском периоду краћем од две године, при чему се 

као време настанка концентрације узима дан извршења последње трансакције. 

  У вези са наведеним и с обзиром да је у румунском и српском Уговору, у 

свим њиховим деловима, исказана воља њихових потписника да закључе и 

спроведу описане трансакције, Комисија је румунски и српски Уговор прихватила 

као правни основ предметне концентрације. 

 Према подносиоцу Пријаве, предметна концентрација представља за ОТР 

Групу добру инвестициону прилику, која је доследна са стратегијом ове групе у 

погледу инвестирања у атрактивне банке и компаније. 

 



7 

 

 С друге стране, продајом Banca Romaneasca-е, Војвођанске банке, NBG 

Lizing-а створени су услови да NBG може да испуни своје обавезе Генералном 

директорату Европске комисије (Directorate General for Competition of the European 

Commission) у оквиру свог плана реструктурирања, одобреног 4. децембра 2015. 

године. 

 Учесници у концентрацији намеравају да спроведу предметну 

концентрацију до краја 2017. године. 

 

 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

 Као што из напред приказаног проистиче, предложена концентрација се тиче 

стицања од стране једног учесника на тржишту посредне контроле над другим 

учесницима на тржишту у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. 

 Из података достављених Комисији о укупним годишњим приходима 

учесника у концентрацији оствареним на светском тржишту, као и о укупном 

приходу једног од њих оствареном на тржишту Републике Србије у 2016. години – 

проистиче да исти надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из 

првог 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. и став 3. 

Закона. 

 

 Релевантно тржиште 

 

 Образлажући предлог релевантног тржишта подносилац Пријаве је дао и 

следеће уводне напомене, полазећи од пословних активности учесника у 

концентрацији, првенствено имајући у виду активности Циљних друштава. Као 

што је претходно наведено, претежне пословне активности Циљних друштава тичу 

се пружања банкарских и лизинг услуга. 

 Циљно друштво Banca Romaneasca пружа банкарске услуге, али не у 

Републици Србији. 

 Циљно друштво Војвођанска банка је регистровано у Републици Србији за 

обављање платног промета, кредитних и депозитних послова у земљи и 

иностранству и послује у складу са Законом о банкама. 

 Циљно друштво NBG Lizing пружа свеобухватне лизинг услуге, почев од 

финансирања, осигурања, регистрације и испоруке предмета лизинга, па све до 

пратећих услуга (логистичка подршка), у директној продаји од стране продајног 

особља. 

 Циљно друштво NBG Services, потпуно зависно друштво NBG Lizing-а, бави 

се изнајмљивањем и лизингом аутомобила и лаких моторних возила. 

 Циљно друштво ИМОС (које је под контролом Војвођанска банке и NBG 

Services-а), према подацима из напомена уз финансијске извештаје на дан 31. 

децембар 2016. године, има основну делатност коју чине услуге робног терминала, 

царинског складишта и претовара, издавања у закуп пословног простора. 
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 Како проистиче из претходно наведених података OTP Srbija и Војвођанска 

банка се преклапају у пружању банкарских услуга. 

 ОТР Група/OTP Srbija своје клијенте опслужује преко великог броја 

пословница/филијала, распоређених широм Републике Србије. Пословнице су 

општег профила и у њима се пружају све врсте банкарских услуга. Поред 

пословница, мрежа ове банке обухвата и три регионална центра у Новом Саду, 

Београду и Нишу, који опслужују искључиво велике корпоративне клијенте. 

 Војвођанска банка, такође, како је и напред наведено, поседује мрежу од 105 

пословница/филијала лоцираних у пет региона: 

− два региона покривају територију Војводине: 

 северна Војводина, са 19 филијала и регионалним центром у 

Суботици,  

 јужна Војводина, са 23 филијале и регионалним центром у Новом 

Саду, 

− регион Београда има 22 филијале, 

− западна Србија има 21 филијалу и регионални центар у Ужицу, и 

− источна Србија има 20 филијала и регионални центар у Крагујевцу. 

 Све пословнице/филијале су опремљене за свеобухватно пружање 

банкарских услуга својим корисницима. 

 Што се тиче пружања лизинг услуга, подносилац Пријаве је навео да је на 

истом тржишту до 2012. године био присутан преко повезаног друштва OTP Lizing 

doo Novi Sad, матични број: 08807299, чији су оснивачи били OTP Srbija са 30% 

удела и повезано друштво Merkantil Bank Zrt. са 70% удела. Увидом у податке који 

су јавно доступни Комисија је утврдила да је ово друштво, након спроведеног 

поступка добровољне ликвидације, одлуком Регистратора АПР-а избрисано дана 

19. децембра 2012. године из Регистра привредних субјеката.  

 Претходно је већ изнето да услуге складиштења, поред Циљног друштва 

ИМОС пружа и повезано друштво подносиоца Пријаве - Pevec d.o.o. Beograd. 

 Подносилац Пријаве је као предметна релевантна тржишта производа 

предложио Комисији: 

 

1) пружање банкарских услуга, 

2) пружање лизинг услуга. 

 

 Комисија је у овом поступку, као могуће дефинисала и следеће релевантно 

тржиште производа: 

 

3) пружање услуга складиштења. 

 

1) У вези са првим предлогом релевантног тржишта производа, подносилац 

Пријаве је навео да банкарске услуге пружају специјализовани субјекти – банке, 

чије је пословање детаљно регулисано. Главни извор права у банкарском сектору је 

већ споменути Закон о банкама, који поред прописивања услова за обављање ове 

делатности прописује и послове које банке могу да обављају, а то су: 

I. депозитни послови, 

II. кредитни послови, 
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III. девизни, девизно-валутни и мењачки послови, 

IV. послови платног промета, 

V. издавање платних картица, 

VI. послови с хартијама од вредности, 

VII. брокерско-дилерски послови, 

VIII. гаранцијски послови, 

IX. куповина, продаја и наплата потраживања, 

X. послови заступања у осигурању, 

XI. послови за које је овлашћена законом, 

XII. други послови, чија је природа сродна или повезана са наведеним. 

 Подносилац Пријаве је предложио Комисији, да за сврху оцене предметне 

концентрације, релевантно тржиште производа треба да укључује све набројане 

врсте банкарских услуга, јер све регистроване банке у Републици Србији или, 

пружају све банкарске услуге или, су у могућности да их понуде без значајнијих 

препрека. 

2) Пружање лизинг услуга се односи на све врсте средстава као што су: 

индустријске и пољопривредне машине, компјутери, машине за кафу, 

непокретности, транспортна возила. Као што је већ наведено, Циљно друштво NBG 

Lizing пружа свеобухватне лизинг услуге и све неопходне пратеће услуге 

укључујући логистичку подршку при организацији регистрације возила, 

асистенцију у прикупљању понуда осигуравача и проналажење најповољнијих 

услова осигурања возила и имовине, кредитне анализе и одобрења. Подносилац 

Пријаве није предложио у овом случај ужа релевантна тржишта производа, као што 

су оперативни и финансијски лизинг, имајући у виду да ОТР Група није тренутно 

активна са пружањем ових услуга на домаћем тржишту. 

3) У вези са овим предлогом релевантног тржишта производа, Комисија је као 

основне појмове издвојила следеће: складиште – посебно опремљена просторија у 

којој се обавља пријем, смештај, чување, паковање, узорковање, класирање, 

сортирање, обележавање, утврђивање квалитета, издавање сировина, 

полупроизвода, готових производа, амбалаже, ситног инвентара, као и припрема 

ових добара за отпрему у производне погоне, продавнице или купцима. Разлог 

складиштења – превазилажење временске неподударности (јаза) између набавке и 

производње, између производње и продаје, између продаје и преузимања робе. 

Складишно пословање – скуп послова који се односе на прихватање, чување и 

издавање набављене (производене) робе. Комисија није разматрала даље 

сегментирање овог тржишта, имајући у виду и да наведене пословне активности 

нису претежне код учесника у концентрацији. 

Као релевантно географско тржиште подносилац Пријаве је Комисији 

предложио територију Републике Србије у складу са њеним надлежностима и са 

напред наведеним обележјима пословања учесника у концентрацији. 

Комисија је прихватила овако дефинисана релевантна тржишта као 

исправна.  

У даљем разматрању релевантних тржишта, Комисија је прихватила додатна 

образложења подносиоца Пријаве да је Циљно друштво ИМОС, које се бави 

пружањем услуга складиштења, остварило годишњи приход у 2016. години од око 

160.000 евра и да је на крају исте године имао само 16 запослених, што упућује на 
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његово мало присуство на домаћем тржишту пружања услуга складиштења. 

Такође, једино друштво из ОТР Групе које је присутно на овом релевантном 

тржишту Pevec d.o.o. Beograd, своје складиште издаје у закуп трећем лицу и 

самостално не пружа услуге складиштења у Републици Србији. Уважавајући  

наведено Комисија је одустала од даље анализе овог релевантног тржишта. 

 Подносилац Пријаве је навео податке Народне банке Србије (у даљем 

тексту: НБС) као званичне и релевантне за предметна тржишта пружања 

банкарских и лизинг услуга, јер је праћење истих делатности у оквиру надлежности 

НБС. Тако су за процену укупне величине тржишта пружања банкарских услуга у 

Републици Србији, као и тржишних удела учесника на истом тржишту, коришћени 

подаци из извештаја НБС о укупној нето билансној активи банака у Републици 

Србији на дан 31. децембар 2016. године, како следи у Табели 1. 

 
Табела 1 Банке у Републици Србији – Укупна билансна актива појединачних 

банака на дан 31.12.2016. године 

 Банка 
Актива(РСД 

милијарди) 
% 

1 Banca Intesa A.D.- Beograd 551,4 17,0 

2 Komercijalna banka A.D.- Beograd 400,0 12,3 

3 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd 332,2 10,2 

4 Raiffeisen Banka A.D.- Beograd 254,0  7,8 

5 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd 235,8  7,3 

6 
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" 

A.D.- Beograd 
183,7  5,7 

7 Eurobank A.D.- Beograd 150,6  4,6 

8 Erste Bank A.D.- Novi Sad 142,9  4,4 

9 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd 133,1  4,1 

10 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad 125,9  3,9 

11 Sberbanka Srbija A.D.- Beograd 108,2  3,3 

12 Addiko Bank A.D.- Beograd  97,4  3,0 

13 ProCredit Bank A.D.- Beograd  89,3  2,8 

14 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad 77,5  2,4 

15 Alpha Banka Srbija A.D. - Beograd  74,3  2,3 

16 Piraeus Bank A.D.- Beograd  52,2  1,6 

17 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad  47,9  1,5 

18 NLB banka A.D.- Beograd  34,2  1,1 

19 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd  35,0  1,1 

20 Marfin Bank A.D.- Beograd  19,7  0,6 

21 Opportunity banka A.D.- Novi Sad  13,0  0,4 

22 VTB Banka a.d. Beograd  11,7  0,4 

23 Findomestic banka A.D.- Beograd  13,5  0,4 

24 Telenor banka A.D. - Beograd  11,1  0,3 

25 Direktna banka A.D. - Kragujevac  11,0  0,3 

26 Srpska banka A.D. - Beograd  11,4  0,4 

27 JUBMES banka A.D. - Beograd    9,3  0,3 

28 MIRABANK A.D. - Beograd    7,7  0,2 

29 MTS Banka A.D. - Beograd    5,8  0,2 

30 Jugobanka Jugbanka A.D.- Kosovska Mitrovica    1,4  0,0 

 UKUPNO 3.241,5 100,0 

 Извор: Народна банка Србије 
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 Подносилац Пријаве није доставио Комисији процене укупне величине и 

процене тржишних удела учесника на тржишту пружања лизинг услуга у 

Републици Србији у 2016. години из разлога да ОТП Група није присутна на истом 

од краја 2012. године, па се у овој групи и не прати стање конкуренције на овом 

домаћем тржишту.  

 

 Оцена ефеката концентрације 

 

 Као што је и у Табели 1 приказано на релевантном тржишту пружања 

банкарских услуга у Републици Србији у 2016. години било је активно 30 учесника. 

Циљно друштво Војвођанска банка је заузимало позицију 10 са 3,9% тржишног 

удела, а OTP Srbija је заузимала позицију 17 са 1,5% тржишног удела. Следствено 

приказаном може се приметити, да OTP Група, која је преко OTP Srbijе присутна на 

домаћем тржишту од 2007. године, и поред почетних великих амбиција, после 10 

година пословања није успела да се наметне као значајнији учесник на истом. 

Спровођењем предметне концентрације, заједнички тржишни удео Војвођанска 

банке и OTP Групе износиће 5,4%, чиме OTP Група може да заузме позицију 7 од 

укупно 30 активних банака на српском тржишту. Од 30 банака представљених у 

Табели 1, 18 банака има тржишни удео испод 3%, 11 банака има тржишни удео 

испод 1%, док 3 банке имају тржишни удео преко 10%. OTP Група ће се са својим 

новим тржишним уделом од 5,4% врло приближити учеснику који заузима 

позицију 6 са тржишним уделом од 5,7% („AIK banka“ A.D.- Beograd), док ће 

остале позиције, због наведеног померања, остати углавном непромењене. 

Следствено, спровођење предметне концентрације неће угрозити већ успостављене 

односе на овом релевантном тржишту. У вези са могућим променама на истом, 

евидентно је да су на домаћем тржишту од грчких банака остале још Eurobank 

A.D.- Beograd и Piraeus Bank A.D.- Beograd, које могу бити продате из истих 

разлога као и NBG Циљна друштва у предметном случају. Такође, може се 

очекивати и даља експанзија OTP Групе, која је у последњих годину дана преузела 

три банке у региону (2 у предметном случају од NBG и Splitsku banku од Societe 

Generale bankе).  

 Према извештају Народне банке Србије за четврто тромесечје 2016. године, 

Комисија је утврдила да на тржишту пружања лизинг услуга у Републици Србији 

учествује 16 учесника од којих највећи тржишни удео (према билансној активи) од 

19,3% има давалац лизинга Intesa Leasing d.o.o. Beograd, најмањи тржишни удео 

ERB Leasing a.d. Beograd од 0,4%, а Циљно друштво NBG Lizing има тржишни удео 

од 8,1% и позицију 6 на листи тржишних учешћа. Након спровођења концентрације 

OTP Група ће само преузети постојећу позицију и тржишни удео Циљног друштва 

NBG Lizing на овом релевантном тржишту. Комисија није даље анализирала 

предметно тржиште, јер се на њему, из напред изнетих разлога, у 2016. години 

пословне активности учесника у концентрацији нису преклапале. 

 Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у 

конкретном случају ради о дозвољеној концентрацији, што опредељује одлуку у 

првом ставу диспозитива решења. 

 Одлука у другом ставу диспозитива решења је донета применом члана 65. 

став 5. Закона, као и члана 2. став 1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за 
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послове из надлежности Комисије, 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 и против њега се може 

покренути управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 

9, у року од 30 дана од дана пријема закључка.  

 

За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара 

прописана Законом о судским таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 

53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 

31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014 и 106/2015). 
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