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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...]  

или у распону који Комисија сматра 

одговарајућим начином заштите 
 

 

 

 

                                     

 

 

  

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“ број 49/11), одлучујући по 

пријави концентрације број 6/0-02-624/2017-1, коју је дана 29. септембра 2017. године 

поднело привредно друштво Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, са седиштем на 

адреси Булевар Зорана Ђинђића 50 a/b, Београд, матични број 07552335, преко 

пуномоћника  адвоката Бојанe Миљановић, из адвокатске канцеларије Karanović & 

Nikolić o.a.d., из Београда, ул. Ресавска бр. 23, Београд, дана 13. октобра 2017. године, 

доноси следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем контроле од стране друштва Societe Generale Banka Srbija a.d. 

Beograd, са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 50a/b, Београд,  матични број 

07552335,  над делом пословања привредног друштва Jubanka a.d. Beograd, са 

седиштем на адреси Краља Милана 11, Београд, матични број 07736681, куповином 

дела кредитног портфолија.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Societe Generale Banka Srbija 

a.d. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића 50 a/b, Београд, уплатио 

износ од 2.979.425,00 

(двамилионадеветстoседамдесетдеветхиљадачетристодвадесетпет и 00/100) динара, 

дана 03. октобра 2017. године, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што 

представља одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу 

концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредно друштво Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd, са седиштем на адреси 

Булевар Зорана Ђинђића 50 a/b, Београд,  матични број 07552335, (у даљем тексту: 

подносилац пријаве), поднело је дана 29. септембра 2017. године преко пуномоћника 

пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-624/2017-1. Подносилац 

пријаве предложио је да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) 

одобри концентрацију учесника на тржишту по скраћеном поступку.  

 

Након што је извршила увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве, Комисија је утврдила да је пријава 
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потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“, број 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о садржини и 

начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 05/16).  

 

Подносилац пријаве је 05. октобра 2017. године, доставио Комисији и захтев за 

одређивање мере заштите података и извора података, о чему је одлучено посебним 

Закључком број 6/0-02-624/2017-3, од 13. октобра 2017. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Учесник у концентрацији, друштво Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd (у даљем 

тексту: подносилац пријаве или Банка) је присутна у Србији од 1977. године, најпре 

као представништво, а од 1991. године и као прва банка у власништву страног 

капитала. Друштво Societe Generale Banka Srbija a.d. Beograd послује као универзална 

банка, а у 2016. години је имала 96 експозитура и 1.383 запослених (са повезаним 

лицима). Банка пружа услуге и разноврсну понуду производа својим клијентима, како 

физичким, тако и правним лицима – великим приватним и државним предузећима, 

домаћим и мултинационалним компанијама, финансијским институцијама, као и 

сектору малих и средњих предузећа, микробизнису и предузетницима. Према јавно 

доступним подацима (Консолидовани извештај о пословању за 2016. годину Société 

Générale групе у Србији), на банкарском тржишту Србије, подносилац пријаве је 

континуирано међу водећим банкама, у првих пет по висини билансне суме, кредита и 

депозита. Такође, банка је годинама уназад лидер на тржишту стамбених, готовинских 

и потрошачких кредита, управљању токовима готовине клијената, промету на 

финансијским тржиштима и пружању кастоди услуга пензионим фондовима. 

 

Подносилац пријаве припада групи друштава Société Générale. Међународна банкарска 

групација Société Générale једна je од водећих светских финансијских институција, са 

традицијом од преко 150 година. Société Générale група пружа финансијске услуге у 66 

земаља и запошљава више од 146.000 људи и има око 31 милион клијената. 

Финансијска решења која пружа, усклађена су са три стратешке линије: послови са 

становништвом у Француској, међународни послови са становништвом, корпоративно 

и инвестиционо банкарство. Société Générale група, oсим подносиоца пријаве у 

Републици Србији има три регистрована зависна друштва: 

 

1. Societe Generale Osiguranje a.d. za životno osiguranje Beograd, матични број 

20561211, са седиштем у Београду, на адреси Булевар Зорана Ђинђића 50a/b, и 

претежном делатношћу – животно осигурање, шифра делатности: 6511; 

2. SoGeLease Srbija d.o.o. Beograd (Novi Beograd), матични број 20116161, са седиштем 

у Београду, на адреси Булевар Зорана Ђинђића 50a/b, и претежном делатношћу – 

финансијски лизинг, шифра делатности: 6491; 

3. Društvo sa ograničenom odgovornošću za promet vozila na veliko i malo Ald Automotive 

Beograd (Novi Beograd), матични број 20295325, са седиштем у Београду, на адреси 

Булевар Зорана Ђинђића 48 b, и претежном делатношћу – изнајмљивање и лизинг 

аутомобила и лаких моторних возила, шифра делатности: 7711. 

 

Циљно пословање представља део кредитног портфеља друштва Jubanka a.d. Beograd 

(претходни назив Alpha Banka) у складу са Уговором о уступању потраживања 

(продаји портфолија) који је закључен дана 15.09.2017. године, а који се састоји од 

потраживања које друштво Jubanka a.d. Beograd има према дужницима по основу 
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кредитних послова, односно по основу: [...], и то оних одобрених: 1) физичким лицима, 

2) предузетницима, 3) малим и средњим предузећима [...]. Комисија је Решењем број 

6/0-02-203/2017-6, од 21. фебруар 2017. године, одобрила концентрацију учесника на 

тржишту којом је друштво АИК Банка а.д. Београд стекла контролу над друштвом 

Alpha Bank Srbija a.d. Beograd. Агенција за привредне регистре Републике Србије је 

Решењем број БД 31268/2017, од 13.04.2017. године, усвојила регистрациону пријаву, 

на основу које је извршена промена пословног имена, и то брисањем пословног имена 

Alpha Bank Srbija a.d. Beograd, и уписом пословног имена Jubanka a.d. Beograd. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговором о уступању потраживања 

(продаји портфолија). Овај Уговор је закључен дана 15.09.2017. године између друштва 

Jubanka a.d. Beograd, као продавца портфолија и друштва Societe Generale Banka Srbija 

a.d. Beograd, као купца портфолија. Овим Уговором прецизно су дефинисана сва 

међусобна права и обавезе уговорних страна.  

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. 

 

Учесник на тржишту који стиче контролу има обавезу пријаве концентрације у смислу 

члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о 

укупним годишњим приходима групе друштава којој припада подносилац пријаве 

оствареним на светском тржишту и тржишту Републике Србије, проистиче да исти 

надмашују износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што 

значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Комисија је 

утврдила да је пријава концентрације благовремена, јер је поднета 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 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 предложио је да се релевантно тржиште производа дефинише као 

пружање банкарских услуга на територији Републике Србије. Комисија није 

прихватила наведени предлог дефиниције релевантног тржишта производа, с обзиром 

да се предмет трансакције не односи на све банкарске услуге које пружа друштво 

Jubanka a.d. Beograd, већ на кредите који су одобрени комитентима, односно физичким 

лицима, предузетницима, и малим и средњим предузећима. Врсте кредитних послова 

или кредита су јасно прецизирани Уговором о уступању потраживања (продаји 
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портфолија), и као такви представљају само део укупне активе друштва Jubanka a.d. 

Beograd. Конкретно, према наводима из Уговора о уступању потраживања (продаји 

портфолија), бруто књиговодствена вредност портфолија за потребе претходног 

обавештавања Народне банке Србије, на дан 31.03.2017. године износила је [...] динара.  

 

Приликом одређивања релевантног тржишта производа, полазећи од стварне 

делатности подносиоца пријаве и циљног пословања у Републици Србији, Комисија је 

дефинисала релевантно тржиште производа као тржиште кредитних послова и 

потраживања од комитената. Тржиште кредитних послова се може сегментирати и 

према типу комитената (становништво, јавна предузећа, привредна друштва, сектор 

финансија и осигурања, предузетници и остали сектори). Међутим, Комисија сматра да 

би у овом случају, свака додатна сегментација била арбитрарна, с обзиром да се 

портфолио који је предмет трансакције не односи на један тип комитента, већ на 

кредитне послове са групом комитената, конкретно са становништвом, 

предузетницима и привредним друштвима. 

 

Подносилац пријаве је предложио  да се релевантно географско тржиште дефинише 

као територија Републике Србије. У складу са претходном праксом, релевантно 

географско тржиште, Комисија је дефинисала на националном нивоу, те је прихватила 

предлог подносиоца пријаве.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Након дефинисања релевантног тржишта, а за потребе оцене ефеката предметне 

концентрације, Комисија је анализирала структуру релевантног тржишта, и утврдила 

ниво конкуренције. Према подацима Народне банке Србије за трећи квартал 2017. 

године (Банкарски сектор у Србији – Извештај за прво тромесечје 2017. године), 

тржишно учешће пет највећих банака, према критеријуму бруто кредита износило је 

54,7%, а вредност Херфиндал – Хиршмановог индекса износила је 811 поена. Бруто 

кредити банкарског сектора у Србији износили су 1.984 милијарди динара, док је 

укупна вредност кредита и потраживања од комитената износила 1.767 милијарди 

динара, односно 55% од укупне нето активе банкарског секотора у Србији. Вредност 

бруто кредита и потраживања од комитената друштва Societe Generale Banka Srbija a.d. 

Beograd, на дан 31.03.2017. године износила је 191,27 милијарди динара, односно пре 

спровођења концентрације, тржишно учешће је износило 10,83%. С обзиром да је 

бруто вредност кредитног портфолија друштва Jubanka a.d. Beograd износила [...] 

динара, након спровођења концентрације, заједнички тржишни удео учесника у 

концентрацији на дефинисаном релевантном тржишту износиће /10-20/%, што 

представља раст од /0-5/ процентних поена. 

 

На основу претходног, Комисија је констатовала, да предметном концентрацијом 

долази до хоризонталног преклапања активности учесника у концентрацији, али да се 

структура релевантног тржишта производа у Републици Србији, неће битно 

променити.  

 

Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  
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Одлука у ставу II диспозитива донета је применом члана 65. став 5. Закона и члана 2. 

став 1. тачке 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за 

заштиту конкуренције, 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 и против њега се може покренути 

управни спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

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).  

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ  

  

              Др Милоје Обрадовић  

 

 

 


