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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 6/0-02-507/2018-1, коју је дана 02. јула 2018. године  поднело 

привредно друштво PPF Financial Holdings B.V., са седиштем на адреси Strawinskylaan 

933, 1077 XX, Амстердам, Холандија, преко пуномоћника, адвоката Бојана Вучковића 

из адвокатске канцеларије Карановић и Николић о.а.д. из Београда,  Ресавска 23, дана 

13. јула 2018. године, доноси следеће  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем посредне контроле од стране привредног друштва PPF Group N.V., са 

седиштем на адреси Strawinskylaan 933, 1077 XX, Амстердам, Холандија, регистарски 

број 33264887, преко свог зависног друштва PPF Financial Holdings B.V., са седиштем на 

адреси Strawinskylaan 933, 1077 XX, Амстердам, Холандија, регистарски број 61880353, 

над привредним друштвом Telenor Banka a.d. Beograd, са седиштем на адреси 

Омладинских бригада број 88, Београд, Србија, матични број 17138669, куповином 

100% акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве, привредно друштво PPF Financial 

Holdings B.V., дана 11. јула 2018. године уплатио износ од 25.000,00 евра 

(двадесетпетхиљада) евра на рачун Комисијe за заштиту конкуренције што представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

 

Образложење 

 

 

Привредно друштво PPF Financial Holdings B.V., са седиштем на адреси Strawinskylaan 

933, 1077 XX, Амстердам, Холандија, регистарски број 61880353, поднело је дана 02. 

јула 2018. године преко пуномоћника, адвоката Бојана Вучковића, пријаву 

концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-507/2018-1. Подносилац пријаве 

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

концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку.  
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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 10. јула 2018. године, доставио Комисији и захтев за одређивање 

мере заштите података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 

6/0-02-507/2018-3, од 13. јула 2018. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве и стицалац непосредне контроле, друштво PPF Financial Holdings 

B.V., из Холандије (у даљем тексту: подносилац пријаве или друштво PPF FH), 

регистровано је у Регистру привредне коморе Холандије под регистарским бројем 

61880353, за делатност финансијских холдинг компанија,  шифра делатности 6420. 

Једини члан и контролор подносиоца пријаве је привредно друштво PPF Group N.V., са 

седиштем на адреси Strawinskylaan 933, 1077 XX, Амстердам, Холандија, регистарски 

број 33264887 (у даљем тексту: друштво PPF или PPF група). Оснивач и већински 

акционар PPF групе, сa 98,92% акција је физичко лице Petr Kellner. PPF група је 

међународна финансијска и инвестициона група која jе фокусирана на банкарство и 

финансијске услуге, телекомуникације, биотехнологију, малопродају, некретнине и 

пољопривреду. PPF група је основана 1991. године у Чешкој Републици као 

инвестициони фонд, a прва значајна инвестиција је била куповина највећег 

осигуравајућег друштва Česká pojišťovna. PPF група је тренутно претежно активна у 

Централној и Источној Европи, Русији, Немачкој, Холандији, Уједињеном Краљевству, 

Сједињеним Америчким Државама, Кини, Индији, Вијетнаму, Индонезији и 

Филипинима. Друштво PPF управља имовином од око 38 милијарди евра (на дан 31. 

децембар 2017. године).  

 

Комисија је решењем број 6/0-02-338/2018-10, од 24. маја 2018. године одобрила 

концентрацију, којом је PPF група стекла контролу над зависним друштвима привредног 

друштва Telenor ASA (у даљем тексту: Теленор или Теленор група) у Србији, Мађарској, 

Бугарској и Црној Гори. У Републици Србији, PPF група је стекла контролу над 

привредним друштвом Telenor d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Омладинских 

бригада број 90, Београд, Србија, матични број 20147229, као и његовим зависним 

друштвом Telenor Direct d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Омладинских бригада 90, 

Београд, матични број 20426306 и фондацијом Telenor Fondacija, са седиштем на адреси 

Омладинских бригада 90, Београд, матични број 17692321. Према наводима у пријави, 

PPF група нема других зависних друштава регистрованих у Републици Србији. 

 

Учесник концентрације,  над којима се успоставља контрола је привредно друштво 

Telenor Banka a.d. Beograd, (у даљем тексту: Теленор банка или циљно друштво) чији је 

једини акционар привредно друштво Telenor Danmark Holding A/S, које  је под крајњом 

контролом привредног друштва Telenor ASA. Tеленор је телекомуникациони оператор, 

чије акције су листиране на берзи Осла. Највећи акционар је Краљевина Норвешка, са 

53,97% акција. Теленор група је присутна у области мобилних и фиксних 

телекомуникационих услуга у више европских држава, као и у неколико држава у Азији.  
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Теленор банка је акционарско друштво које је основано 1997. године, са седиштем у 

Београду, на адреси Омладинских бригада број 90в. Теленор банка је регистрована у 

Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 17138669, а претежна делатност 

је остало монетарно посредовање (шифра делатности: 6419). Теленор банка је постала 

члан Теленор групе у 2013. години, након преузимања привредног друштва KBC Bank 

Srbija. Теленор банка пружа своје услуге првенствено клијентима Теленор групе у 

Србији. Према наводима у пријави,  портфолио Теленор банке обухвата више од 390.000 

клијената. На крају 2017. године, банка је управљала имовином у вредности од 126 

милиона евра. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о купопродаји акција (у даљем 

тексту: Уговор). Овај Уговор је закључен 14. јуна 2018. године између привредних 

друштава Telenor Danmark Holdings A/S, у својству продавца, Telenor Mobile 

Communications AS, у својству јемца и PPF Financial Holdings B.V., у својству купца. 

Овим Уговором су прецизно уређени међусобни односи у погледу куповине и продаје 

акција. 

 

Предмет трансакције обухвата пренос свих акција у циљном друштву, са продаваца на 

купца, након чега ће привредно друштво PPF Financial Holdings B.V., стећи непосредну 

контролу, а матично друштво PPF групе посредну контролу над Теленор банком.  

 

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 у концентрацији. Из података достављених Комисији о 

укупним годишњим приходима учесника у концентрацији оствареним на светском 

тржишту и тржишту Републике Србије у 2017. години, проистиче да исти надмашују 

износе остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. тачка 1) Закона, што 

значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији.  

 

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 је предложио да се релевантно тржиште производа дефинише као 

тржиште пружања банкарских услуга.  Имајући у виду да циљно друштво обавља 

делатност пружања банкарских услуга становништву (отварање и вођење текућих и 

штедних рачуна, издавање платних картица, одобравање различитих врста кредита итд.) 
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и привреди (отварање и вођење текућих рачуна, услуге платног промета, депозитни 

послови итд.), Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве. Комисија је у циљу 

оцене ефеката концентрације на банкарско тржиште Републике Србије, а на основу 

података о тржишним учешћима учесника предметне концентрације, о чему ће више 

података бити изнето у наставку текста, закључила да није потребно додатно 

сегментирати релевантно тржиште производа. 

 

У погледу релевантног географског тржишта, подносилац предлаже да се овај аспект 

релевантног тржишта одреди на начин да обухвата националну територију Републике 

Србије, будући да услове пословања комерцијалних банака једнообразно прописује 

Народна банка Србије. У конкретном случају, Комисија је прихватила предлог 

подносиоца пријаве. Оваква дефиниција је у складу са праксом Комисије и одлукама 

донетим у банкарском сектору у којима је релевантно географско тржиште одређено као 

национално.  

 

Оцена ефеката концентрације 

 

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

констатовала да PPF група до спровођења предметне концентрације није била присутна 

на тржишту пружања банкарских услуга, нити је остварила приходе на овом тржишту у 

Републици Србији. 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је користила податке из јавно 

доступних извора. Према подацима Народне банке Србије, укупна нето билансна актива 

29 банака у Србији је на крају децембра 2017. године износила 3.369,39 милијарди 

динара. Највеће тржишно учешће од 16,78% имало је друштво Banca Intesa A.D.- 

Beograd, за којим следе друштво Komercijalna banka A.D.- Beograd са 10,97%, друштво 

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd са 10,78%, друштво Societe Generale banka Srbija 

A.D.- Beograd са 8,55%, друштво Raiffeisen Banka A.D.- Beograd са 7,86%. Тржишно 

учешће Теленор банке на бази критеријума укупне билансне активе, износило је 0,44%. 

После спровођења концентрације, подносилац пријаве ће преузети постојећи тржишни 

удео Теленор банке. 

 

На основу навода у пријави, Комисија је установила да подносилац пријаве и са њим 

повезана друштва нису до сада били присутни на дефинисаном релевантном тржишту 

производа у Републици Србији, из чега се закључује да ће структура на тржишту 

пружања банкарских услуга остати непромењена. Комисија је разматрала и закључила 

да не постоје негативни вертикални ефекти предметне концентрације. 

 

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. 
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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 

 

  

 


