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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 6/0-02-732/2017-1, коју је дана 23. новембра 2017. године 

поднело привредно друштво Banca Intesa a.d. Београд са седиштем на адреси Милентија 

Поповића 7 6, Београд, Србија, матични број 07759231, преко пуномоћника,  адвоката 

Срђане Петронијевић, из адвокатске канцеларије Моравчевић, Војновић и партнери, 

Добрачина бр. 15, Београд, дана 13. децембра 2017. године, доноси следеће 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем контроле од стране друштва Banca Intesa a.d. Београд, са седиштем на 

адреси Милентија Поповића 7 б, Београд, Србија, матични број 07759231, над делом 

пословања привредног друштва Procredit Bank a.d. Београд (Нови Београд), са седиштем 

на адреси Милутина Миланковића 17, Београд, Србија, матични број 17335677, 

куповином дела кредитног портфолија.  

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, друштво Banca Intesa a.d. Београд са 

седиштем на адреси Милентија Поповића 7 6, Београд,, уплатио износ од 2.984.222,50 

(двамилионадеветстoосамдесетчетирихиљадeвестадвадесетдва и 50/100) динара, дана 24. 

новембра 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 Banca Intesa a.d. Београд са седиштем на адреси Милентија Поповића 

7 6, Београд, Србија, матични број 07759231, поднело је дана 23. новембра 2017. године 

преко пуномоћника, адвоката Срђане Петронијевић пријаву концентрације која је 

заведена под бројем 6/0-02-732/2017-1. Подносилац пријаве предложио је да Комисија за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на 

тржишту по скраћеном поступку. Подносилац пријаве је доставио Комисији и допуну 

пријаве, дана 11. децембра 2017. године 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 6/0-02-732/2017-7 

Датум: 13. децембар 2017. године 
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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 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 04. децембра и 11. децембра 2017. године, доставио Комисији и 

захтеве за одређивање мере заштите података и извора података, о чему је одлучено 

посебним Закључком број 6/0-02-732/2017-6, од 13. децембра 2017. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Учесник у концентрацији, друштво Banca Intesa a.d. Београд (у даљем тексту: подносилац 

пријаве или Банка), према наводима из Напомена уз појединачне финансијске извештаје, 

je основана као деоничарско друштво, на основу закљученог Уговора о оснивању и 

пословању мешовите банке „Delta banke“ деоничког друштва, Београд од 16. септембра 

1991. године. Народна банка Југославије је дана 19. септембра 1991. године донела 

решење и издала дозволу за оснивање Мешовите банке „Delta banke“ деоничког друштва, 

Београд. Банка је регистрована код Окружног Привредног суда у Београду 16. октобра 

1991. године, након чега је и почела са радом. На основу Одлуке Генералног директора 

бр. 18600 од 7. новембра 2005. године, сагласности Народне банке Србије и решења 

Регистра привредних субјеката бр. БД 98737/2005 од 29. новембра 2005. године, извршена 

је промена назива у Banca Intesa a.d. Београд. У току 2007. године, дошло је до статусне 

промене спајања уз припајање, при чему је Банка као стицалац преузела друштво 

Panonskа banka a.d. Нови Сад. Након регистрације поступка спајања припајањем пред 

Агенцијом за привредне регистре, Банка је као стицалац и правни следбеник, наставила 

да послује под својим постојећим пословним именом, док је Panonska banka a.d. Нови Сад 

престала да постоји без спровођења поступка ликвидације, а њене акције су повучене и 

поништене. У току 2012. године Скупштина Банке је усвојила измене и допуне Уговора о 

оснивању и Статута Банке, уз сагласност Народне банке Србије, што је регистровано код 

Агенције за привредне регистре решењем БД 85268/2012 од 27. јуна 2012. године. На овај 

начин Банка се ускладила са Законом о привредним друштвима. У току 2015. године 

Банка је усвојила измене и допуне Уговора о оснивању и Статута Банке, чиме је своје 

пословање и акта, по претходно прибављеној сагласности Народне Банке Србије, 

усагласила са одредбама Закона о банкама, а што је регистровано код Агенције за 

привредне регистре решењем БД 56475/2015 од 26. јуна 2015. године. Током 2015. 

године, дошло је до промене у акционарској структури Банке, тако што је мањински 

акционар International Finance Corporation (IFC) продао свој целокупан удео већинском 

акционару Intesa Sanpaolo Holding International S.A. Након ове промене Банка је имала два 

акционара, а то су Intesa Sanpaolo Holding International S.A. и Intesa Sanpaolo S.p.A. У 

децембру 2016. године, мањински акционар Intesa Sanpaolo S.p.A. продао је свој 

целокупан удео акционару Intesa Sanpaolo Holding International S.A., који је постао једини 

акционар Банке Intesa. Мрежу Банке чине припадајући организациони делови и то: 4 

регионална центра са 166 експозитура. Банка је на дан 31. децембра 2016. године имала 

3.032 запослених радника. У Републици Србији, подносилац пријаве је  једини члан 

зависног друштва Intesa Leasing d.o.o. Београд, матични број 17492713, са седиштем у 

Београду, на адреси Милентија Поповића 7 б, чија је претежна делатност финансијски 

лизинг, шифра делатности: 6491. 

 

Циљно пословање представља део кредитног портфолија друштва Procredit Bank a.d. 

Београд (Нови Београд) у складу са Оквирним Уговором о куповини кредитног 
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портфолија који је закључен дана 22.11.2017. године. Друштво Procredit Bank a.d. Београд 

(Нови Београд), са седиштем на адреси Милутина Миланковића 17, Београд, матични број 

17335677, основано је Уговором о оснивању „Micro Finance Bank” a.d. Beograd, 

закљученим 31. марта 2001. године између 5 оснивача – иностраних финансијских 

институција. Банка је добила дозволу за рад Решењем Народне банке Југославије број 

Г.538 од 5. априла 2001. године. Банка је стекла својство правног лица уписом у судски 

регистар Привредног суда у Београду под бројем В Фи-3571-01 од 9. априла 2001. године 

(регистарски уложак 3-135-00). Решењем Народне банке Југославије бр. 85/2001 од 10. 

априла 2001. године, ово друштво је добило дозволу за обављање платног промета и 

кредитних послова са иностранством. У 2003. години, Micro Finance Banka a.d. Beograd је 

променила назив у Procredit Bank a.d. Београд. Промена назива је уписана у регистар 

Трговинског суда у Београду 12. септембра 2003. године под бројем XВИ-Фи-8824/03. 

Банка је члан ProCredit групе, а друштво ProCredit Holding AG & CO KGaA је власник 

100% капитала друштва Procredit Bank a.d. Београд и крајње матично друштво ProCredit 

групе. 

 

Према наводима у пријави, друштво Procredit Bank a.d. Београд je донело одлуку да 

напусти пословање са микро предузећима и микро пољопривредницима. Током процеса 

реорганизације и прилагођавања новој пословној стратегији, друштво Procredit Bank a.d. 

Београд је напустило одређена локална тржишта, те је донело одлуку да понуди на 

продају и пословање са становништвом у оним градовима у којима више није физички 

присутно.  

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Оквирни Уговор о куповини кредитног 

портфолија. Овај Уговор је закључен дана 22.11.2017. године између друштва Procredit 

Bank a.d. Београд, као продавца портфолија и друштва Banca Intesa a.d. Београд, као купца 

портфолија. Подносилац пријаве је доставио и Изјаву у предмету број 6/0-02-732/2017-5 у 

којој је прецизирана структура кредитног портфолија, а коју су потписали учесници у 

концентрацији. 

 

Према овом документу, предмет трансакције, односно портфолио означава сва [...]. 

  

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 2. Закона. Предметна концентрација настаје стицањем од 

стране једног учесника на тржишту, непосредне контроле у смислу члана 5. став 2. Закона 

над делом, односно деловима других учесника на тржишту, који могу представљати 

самосталну пословну целину. 

 

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

члана 61. став 1. тачка 2. Закона, што је утврђено увидом у податке о приходима и у 

финансијске извештаје учесника концентрације. Из података достављених Комисији о 

укупним годишњим приходима подносиоца пријаве и приходима кредитног портфолија 

друштва Procredit Bank a.d. Београд остварених на 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. Пријава је 

поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. Закона 
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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 

тржиште кредитних послова и потраживања од комитената.  Такође, подносилац пријаве 

је навео да се тржиште кредитних послова и потраживања од комитената, може 

сегментирати према типу клијената, односно комитената: тржиште потраживања од 

физичких лица, тржиште потраживања од пољопривредника и тржиште потраживања од 

микро предузећа.  

 

У складу са претходном праксом, Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве. 

Имајући у виду стварну делатност подносиоца пријаве и циљног пословања које је 

предмет трансакције, Комисија је дефинисала релевантно тржиште производа као 

тржиште кредитних послова и потраживања од комитената.  

 

Подносилац пријаве је предложио  да се релевантно географско тржиште дефинише на 

националном нивоу. У складу са претходном праксом, Комисија је прихватила предлог 

подносиоца пријаве, и релевантно географско тржиште дефинисала као територију 

Републике Србије. Банкарски сектор у Републици Србији уређује Народна банка Србије, а 

једна од бројних функција се односи на издавање и одузимање дозвола за рад и вршења 

контроле бонитета и законитости пословања банака и обављања других послова, у складу 

са законом којим се уређују банке. 

 

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 четврти квартал 2016. 

године (Банкарски сектор у Србији – Извештај за четврто тромесечје 2016. године), 

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

51,2%, а вредност Херфиндал – Хиршмановог индекса износила је 736 поена. Бруто 

вредност кредита и потраживања на дан 31.12.2106. године  банкарског сектора у Србији 

износило је 1.747,9 милијарди динара, односно 53,9% од укупне активе банкарског 

сектора у Србији. Вредност бруто кредита и потраживања од комитената друштва Banca 

Intesa a.d. Београд, на дан 31.12.2016. године износила је 271,75 милијарди динара, 

односно пре спровођења концентрације, тржишно учешће је износило 15,5%. Вредност 

кредитног портфолија, који је предмет трансакције друштва Procredit Bank a.d. Београд, 

износила је [...] евра, односно према званичном средњем курсу на дан 31.12.2016. године 

вредела је [...] динара, односно тржишно учешће је износило /0-5/%. Комисија је имала у 

виду да би предметна концентрација требало да се спроведе у 2017. години, у којој је 

вредност домаће валуте апресирала у односу на евро, као и да ће тачан податак о 
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вредности кредитног портфолија који је предмет трансакције тек бити прецизно утврђен. 

Међутим, одступања која могу настати не могу ни на који начин утицати на оцену 

ефеката предметне концентрације. Након спровођења концентрације, заједнички 

тржишни удео учесника у концентрацији на дефинисаном релевантном тржишту 

износиће око /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 битније 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.  

    

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).  
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