Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-33/2018-15
Веза са: 6/0-02-799/2017
Датум: 19. април 2018. године

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 6/0-02-799/2017-1, коју је 25. децембра 2017.
године поднело привредно друштво „AIK BANKA“ a.d. Београд, са седиштем на
адреси Булевар Михаила Пупина 115ђ, матични број 06876366, преко пуномоћника
адвоката Олге М. Шипке, Славонска 16а/12, Земун-Београд, дана 19. априла 2018.
године, доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем контроле од стране привредног друштва „AIK BANKA“ a.d.
Београд, са седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина 115ђ, матични број
06876366, над привредним друштвом „Gorenjska Banka“ d.d., са седиштем на адреси
Bleiweisova cesta 1, Крањ, Словенија, матични број 5103061000, куповином акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво „AIK BANKA“ a.d.
Београд, са седиштем на адреси Булевар Михаила Пупина 115ђ, матични број
06876366,
дана
5.
јануара
2018.
године
уплатио
2.975.067,50
(двамилионадеветстоседамдесетпетхиљадашездесетседам и 50/100) динара на рачун
Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном износу таксе за издавање
решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво „AIK BANKA“ a.d. Београд, са седиштем на адреси Булевар
Михаила Пупина 115ђ, матични број 06876366 (даље у тексту: „AIK Banka“ или
подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту:
Комисија), 25. децембра 2017. године, преко пуномоћника адвоката Олге М. Шипке,

Славонска 16а/12, Земун-Београд, пријаву концентрације број 6/0-02-799/2017-1.
Допуне пријаве концентрације су поднете 30. марта и 18. априла 2018. године.
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 концентрације 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.
На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), подносилац пријаве је поднео Комисији
захтев за заштиту одређених података садржаних у пријави концентрације. Садржину
захтева представља спецификација података чија се заштита тражи, као и образложење
разлога за постављање таквог захтева. Комисија је о овом захтеву одлучила посебним
закључком о заштити података.

1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве послује у оквиру „МК групе“, која је под контролом
физичког лица Миодрага Костића. У оквиру „MK групе“, чија је преовлађујућа
делатност производња и трговина пољопривредним производима, послује више од 90
повезаних друштава у Републици Србији и иностранству. Друштва у саставу „МК
групе“ се баве производњом шећерне репе, шећера, кукуруза, пшенице, јечма, уљане
репице и других ратарских култура, као и трговином пољопривредним производима,
вештачким ђубривом, пестицидима, меркантилним и семенским робама (нпр.
пшеницом, кукурузом, сојом). „МК група“ се бави и туризмом, хотелијерством,
управљањем некретнинама, информационим технологијама, као и брокерскодилерским пословима.
У Републици Србији, подносилац пријаве послује у сектору банкарства и пружа
читав портфолио банкарских услуга: 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 производима
које нуди у сектору пољопривреде.
Највећи акционар друштва „AIK BANKA“ је друштво „BDD M&V Investment“ ad
Београд (са 99,55% удела), а његово једино зависно друштво је „JUBANKA“ A.D., са
седиштем на адреси Краља Милана 11, Београд, матични број: 07736681, које је до
2017. године пословало под пословним именом „ALPHA BANK SRBIJA“. Привредно
друштво „JUBANKA“ је банка која на тржишту Републике Србије пружа портфолио
банкарских услуга: депозити и кредити (укључујући хипотекарне, потрошачке кредите,
факторинг, финансирање комерцијалних послова итд.), платни промет и инструменти
плаћања (чекови, менице, гаранција и друго), као и брокерске активности на
финансијским тржиштима. Јубанка ради и са привредом и са сектором становништва.
Спровођењем пријављене концентрације, подносилац пријаве ће стећи
непосредну контролу над привредним друштвом „Gorenjska Banka“ d.d., са седиштем
на адреси Bleiweisova cesta 1, Крањ, Словенија, матични број 5103061000 (даље у
тексту: циљно друштво). Циљно друштво не послује у Републици Србији, а његов
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највећи појединачни акционар је друштво SAVA d.d. (са учешћем од 37,65%).
Подносилац пријаве има учешће од 20,98%, док остали акционари имају учешће у
распону од 6,8% па до мање од 0,87% акција. Друштво „Gorenjska Banka“ је банка која
послује на тржишту Републике Словеније и пружа портфолио банкарских услуга
становништу и привредним субјектима: депозити и кредити (укључујући хипотекарне,
потрошачке кредите, факторинг, финансирање комерцијалних послова итд.), платни
промет и инструменти плаћања (чекови, менице, гаранција и друго). Поред тога, циљно
друштво се бави и пружањем услуга финансијског лизинга, преко својих зависних
друштава GB Leasing и Hypo-Alpе-Adria-Leasing.
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Правни основ за концентрацију јесте одлука скупштине друштва SAVA d.d., са
седиштем на адреси Dunajska 152, Љубљана, Словенија, највећег појединачног
акционара циљног друштва (са учешћем од 37,65%), усвојена 16. априла 2018. године,
на 26. седници скупштине друштва. Овом одлуком је предвиђено да друштво SAVA
d.d. прода свој удео у циљном друштву подносиоцу пријаве, након чега би подносилац
пријаве имао учешће у циљном друштву од 58,63% и на тај начин стекао контролу над
циљним друштвом. На основу одлуке скупштине друштва, односно сагласности
скупштине друштва, друштво SAVA d.d. ће закључити уговор о продаји акција које
поседује у циљном друштву под условом да подносилац пријаве прибави потребне
дозволе Народне банке Србије, Банке Словеније и Европске централне банке за
реализацију трансакције која се односи на стицање акција у друштву „Gorenjska
Banka“.
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 2016. години, Комисија је утврдила да су
учесници у концентрацији имали обавезу да пријаве концентрацију, јер је укупан
приход учесника већи од износа који су прописани чланом 61. Закона, као услова за
пријаву концентрације. Комисија је утврдила да је пријава концентрације
благовремена, јер је поднета у складу са чланом 63. став 2. Закона.

4. Релевантно тржиште
Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и
Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник
РС“, бр. 89/2009). Полазећи од производа које потрошачи сматрају заменљивим у
погледу њиховог својства, уобичајене намене и цене, одређена су два релевантна
тржишта производа, што је у складу са предлогом подносиоца пријаве:
1) тржиште банкарских услуга;
2) тржиште услуга финансијског лизинга.
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Тржиште банкарских услуга обухвата све банкарске услуге, с обзиром на то да
учесници у концентрацији пружају читав низ банкарских услуга и активни су у свим
областима банкарског пословања, као и да пружају банкарске услуге и становништву
(физичким лицима – отварање и вођење текућих и штедних рачуна, издавање платних
картица, одобравање различитих врста кредита, итд.) и привреди (корпоративним
клијентима – отварање и вођење текућих рачуна, услуге платног промета, одобравање
различитих врста кредита, депозитни послови, итд.).
Тржиште услуга финансијског лизинга се односи на све врсте средстава као што
су: индустријске и пољопривредне машине, компјутери, машине за кафу,
непокретности, транспортна возила и др., с тим што се услуге циљног друштва односе
на лизинг покретних ствари (возила и опреме). Финансијски лизинг представља један
од начина финансирања улагања у основна средства, односно покретна непотрошна
добра, те се јавља као алтернатива сопственим средствима, банкарским кредитима и
задуживању путем емитовања дужничких хартија од вредности.
Комисија сматра да у конкретним случајевима није потребно издвајати посебна
релевантна тржишта производа која би била уже дефинисана, имајући у виду да
концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији.
Релевантно географско тржиште је у оба случаја одређено као тржиште
Републике Србије, што је такође у складу са предлогом подносиоца пријаве.

5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу доступних података и података које јој је доставио подносилац
пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију у Републици Србији,
имајући у виду да циљно друштво не послује у Републици Србији, односно да пружа
банкарске услуге и услуге финансијског лизинга само у Републици Словенији.
Подносилац пријаве је у Републици Србији активан на тржишту банкарских
услуга (са тржишним уделом од 5,6%), али се не бави пружањем услуга финансијског
лизинга. Стицањем контроле над циљним друштвом неће се променити структура
тржишта банкарских услуга и услуга финансијског лизинга у Републици Србији, због
чега неће бити нарушена конкуренција на релевантном тржишту.
У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у
смислу члана 19. Закона, због чега је 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, 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
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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 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
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