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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 

6/0-02-232/2018-1, коју су дана 27. фебруара 2018. године поднела привредна друштва 

Сбербанк Русије, сa седиштем на адреси Вавилова 19, 117997 Москва, Русија, матични број 

1027700132195, и Yandex N.V., сa седиштем на адреси Schiphol Boulevard 165, 1118BG 

Schiphol, Холандија, матични број 27265167, преко пуномоћника, адвоката Данијела 

Стевановића из адвокатске канцеларије Моравчевић Војновић & Партнери, из Београда, улица 

Добрачина број 15, дана 23. марта 2018. године, доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I  ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 

успоствљањем заједничке контроле привредног друштва Сбербанк Русије, сa седиштем на 

адреси Вавилова 19, 117997 Москва, Русија, матични број 1027700132195, и привредног 

друштва Yandex N.V., сa седиштем на адреси Schiphol Boulevard 165, 1118BG Schiphol, 

Холандија, матични број 27265167, над привредним друштвом Yandex.Market B.V., сa 

седиштем на адреси Schiphol Boulevard 165, 1118BG Schiphol, Холандија, матични број 

66115582, до чега долази емисијом нових акција, тако што ће привредно друштво Сбербанк 

Русије стећи 45% од укупно емитованог акцијског капитала, док ће се удео у акцијском 

капиталу привредног друштва Yandex N.V., смањити са 93,83% на 45% акцијског капитала. 

 

II  УТВРЂУЈЕ СЕ се да су подносиоци пријаве, привредна друштва Сбербанк Русије и 

Yandex N.V., дана 02. марта 2018. године уплатили износ од 25.000 евра (двадесетпетхиљада) 

евра, на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани 

износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 
 

Привредна друштва Сбербанк Русије, сa седиштем на адреси Вавилова 19, 117997 Москва, 

Русија, матични број 1027700132195, и Yandex N.V., сa седиштем на адреси Schiphol 

Boulevard 165, 1118BG Schiphol, Холандија, матични број 27265167, поднели су дана 27. 

фебруара 2018. године преко пуномоћника, адвоката Данијела Стевановића, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-232/2018-1. Подносиоци пријаве предложили 

су да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију 

учесника на тржишту у 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 потпуна и поднета 
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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).  

 

Подносиоци пријаве су 21. марта 2018. године, доставили Комисији и захтев за одређивање 

мере заштите података и извора података,  о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-

02-232/2018-5, од 23. марта 2018. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве, привредно друштво Сбербанк Русије (у даљем тексту: први подносилац 

пријаве или друштво Сбербанк), је јавно акционарско друштво које пружа банкарске и 

финансијске услуге. У портфељу друштва Сбербанк налази се готово трећина укупне активе 

руског банкарског тржишта. Већински власник друштва Сбербанк је Централна банка Руске 

Федерације, у коме поседује  50% плус једну акција с правом гласа. Остале акције банке су у 

власништву руских и иностраних акционара (правних и физичких лица, као 

институционалних инвеститора). У Републици Србији, друштво Сбербанк је присутно преко 

два друштва: Сбербанк Србија а.д. Београд и Супер Картица д.о.о. Београд.  

 

Привредно друштво Сбербанк Србија а.д. Београд, (у даљем тексту: друштво Сбербанк 

Србија) са седиштем у граду Београду, на адреси Булевар Михаила Пупина 165 г, матични 

број 07792247, je банка универзалног типа која пружа све врсте услуга и производа како за 

физичка лица, тако и за микро, мала, средња и велика предузећа. Једини акционар друштва 

Сбербанк Србија је привредно друштво Sberbank Europe AG са седиштем у граду Бечу, држава 

Аустрија, које је присутно  и у државама Централне и Источне Европе: Аустрија, Босна и 

Херцеговина (Бања Лука и Сарајево), Хрватска, Чешка Република, Мађарска, Словенија, 

Србија, Украјина и Немачка. Привредно друштво Sberbank Europe AG је у 100% власништву 

првог подносиоца пријаве. Привредно друштво Супер Картица д.о.о. Београд., са седиштем у 

граду Београду, на адреси Партизанске авијације бб, је регистровано у Агенцији за привредне 

регистре под матичним бројем 20918314. Претежна делатност друштва Супер Картица д.о.о. 

Београд је истраживање тржишта и испитивање јавног мнења (шифра делатности: 7320). 

Стварна делатност друштва Супер Картица д.о.о. Београд је знатно шира од његове претежне 

делатности и односи се на управљање програмом лојалности у који су тренутно укључени 

трговински ланци (Идеа, Меркатор и Рода), осигуравајуће друштво (ДДОР Нови Сад), 

телекомуникациони оператор (ВИП) и други. Чланови друштва Супер Картица д.о.о. Београд 

су привредна друштва: Идеа д.о.о. Београд са уделом од 67%, Сбербанк Србија са уделом од 

19,99% и Сбербанк а.д. Бања Лука са уделом од 13,01%. 

 

Подносилац пријаве, привредно друштво Yandex N.V. (у даљем тексту: други подносилац 

пријаве или друштво Yandex N.V.), је холдинг друштво,  које контролише привредна друштва 

на тржиштима Русије, Белорусије, Кине, Финске, Немачке, Израела, Казахстана, Швајцарске, 

Холандије, Сједињених Америчких Држава, Украјине и Турске. Стварна делатност овог 

друштва односи се на развој и управљање интернет сервисима и производима. Друштво 

Yandex N.V. управља најпопуларнијим интернет претраживачем (yandex.ru) на тржиштима где 

је у употреби руски језик, а поред претраживања пружа још 50 различитих сервиса: бесплатну 

е-пошту, навигационе мапе, музику, видео клипове, базу фотографија, базу видео записа, и 

многе друге. Акције друштва Yandex N.V. су котиране на светским берзама, а према 

годишњем извештају за 2016. годину, који се доставља Комисији за хартије од вредности 

Сједињених Америчких Држава, највећи акционар са правом гласа од 47,29% је физичко лице 

Arkady Volozh. Према наводима у пријави, друштво Yandex N.V., нема зависна друштва, 

огранке нити представништва у Републици Србији.  
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Учесник у концентрацији, привредно друштво Yandex.Market B.V., (у даљем тексту: циљно 

друштво или друштво Yandex.Market) је зависно друштво другог подносиоца пријаве. 

Друштво Yandex.Market је основано 25.05.2016. године, а претежна делатност је финансијски 

холдинг (шифра делатности: 6420). Једино зависно друштво под директном појединачном 

контролом циљног друштва је Yandex.Market LLC. Стварна делатност овог друштва односи се 

на управљање интернет сервисом Yandex.Market (Яндекс Маркет). Овај интернет сервис 

пружа услуге online класификованог рекламирања, са фокусом на оглашавање продаје путем 

интернета. Према нацрту Акционарског Уговора између учесника у концентрацији, делатност 

циљног друштва подразумеваће учешће у електронској трговини широм света, путем: online 

малопродајног места за физичке и дигиталне производе, online малопродаје физичких 

производа, продаје производа у оквиру сопственог бренда, инфраструктуре за електронску 

трговину, реализацију и логистику, понуду за заштиту купаца, електронска плаћања и online 

кредите, као и друге области електронске трговине. Према наводима у пријави, интернет 

сервис Yandex.Market и друштво Yandex N.V. нису имали добављаче, као нити купце из 

Србије у 2017. години који су повезани са њиховим услугама и производима. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Предметна трансакција односи се на промену облика контроле, у којој циљно друштво, 

тренутно под појединачном контролом привредног друштва Yandex N.V., у коме поседује 

93,83% акција, док 6,17% акција поседује фондација Stichting Yandex.Market Equity Incentive, 

прелази у заједничку контролу привредних друштава Сбербанк Русије и Yandex N.V.. 

 

Као акт о концентрацији, Комисији су достављена два документа: „Уговор о упису акција који 

су део капитала друштва Yandex.Market B.V.“, од 12. децембра 2017. године и нацрт 

„Акционарског Уговора у вези са друштвом Yandex.Market B.V.“. Према „Уговору о упису 

акција који су део капитала друштва Yandex.Market B.V.“, привредна друштва Сбербанк 

Русије, Yandex N.V. и Yandex.Market B.V. (у даљем тексту: уговорне стране), сагласиле су се 

да друштво Сбербанк Русије, односно његово зависно друштво Digital Assets Limited или 

његово друго повезано друштво упишу нове акције у друштву Yandex.Market B.V.. Након 

трансакције, друштва Сбербанк Русије и Yandex N.V. поседоваће једнак број акција, односно 

оба по 45% од укупно емитованог акцијског капитала друштва Yandex.Market B.V., док ће 

10% акција бити у власништву фондације Stichting Yandex.Market Equity Incentive, која је 

основана по законима Холандије ради давања подстицаја запосленима у складу са условима 

који су представљени у нацрту „Акционарског Уговора у вези са друштвом Yandex.Market 

B.V.“ и Програмом подстицаја. Након спровођења трансакције, уговорне стране ће закључити 

„Акционарски Уговор у вези са друштвом Yandex.Market B.V.“, у коме ће бити прецизирани 

међусобни односи који регулишу корпоративно управљање. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у смислу 

члана 17. став 1. тачка 3. 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 подносиоца пријаве. Треба напоменути да се као релевантна календарска година, 

сматра 2016. година, услед чињенице да је рок за подношење завршног рачуна, па самим тим 

и финансијских извештаја за пословну 2017. годину, 28. фебруар 2018. године. Из података 

достављених Комисији о укупним годишњим приходима подносилаца пријаве оствареним на 

светском тржишту и тржишту Републике Србије у 2016. години, проистиче да исти надмашују 

износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1. Закона, што значи 
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да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је поднета у 

складу са одредбама члана 63. став 2. 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.  

 

Подносиоци пријаве су навели да прецизна дефиниција релевантног тржишта производа може 

остати отворена, имајући у виду ефекте предметне концентрације. У конкретном случају, 

полазећи од стварне делатности подносилаца пријаве и циљног друштва, као и претходне 

праксе (Решење број: 6/0-02-407/2017, Telenor/701 Search), Комисија је релевантно тржиште 

производа/услуга дефинисала као тржиште пружања оnline класификованих услуга.  

 

У оквиру тржишта пружања оnline класификованих услуга, најзначајнија активност циљног 

друштва односи се на оnline класификовано рекламирање (енг. online classified advertising), 

које представља једну од најчешће коришћених стратегија за привлачење купаца на 

интернету. Оно обухвата online огласе који не користе типичне пословне моделе продаје 

огласа по броју карактера, па су у просеку дужи у односу на огласе у штампаним медијима. 

Рекламе су груписане у различите категорије, односно „класе“, по производима и услугама и 

могу се претраживати чиме пружају виши степен корисности у односу на оне у 

традиционалним штампаним медијима.  

 

Подносилац пријаве је навео да прецизна дефиниција релевантног географског тржишта, 

такође може остати отворена. Комисија је у складу са својом надлежношћу, релевантно 

географско тржиште дефинисала као територију Републике Србије. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, а на основу навода из пријаве, Комисија је 

констатовала да подносиоци пријаве и циљно друштво до спровођења предметне 

концентрације нису били присутни на тржишту пружања оnline класификованих услуга у 

Републици Србији у 2017. години, из чега се закључује да ће тржишна структура остати 

непромењена. Подносиоци пријаве су навели да немају увид у податке о најважнијим 

учесницима на тржишту Републике Србије, као ни њихове тржишне уделе. Комисија је 

разматрала и закључила да не постоје негативни вертикални ефекти предметне концентрације, 

посебно имајући у виду, a према наводима у пријави, да подносиоци пријаве и циљно друштво 

нису имали добављаче, нити купце на релевантном тржишту производа у Републици Србији у 

2017. години. 

 

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 
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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  

 

 


