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Објављени текст садржи заштићене податке. 

Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону 

који Комисија сматра одговарајућим начином заштите 
 

   

 

 

 

                                     

 

 

 

Члан Савета Комисије за заштиту конкуренције, по овлашћењу Председника Комисије 

број 1/0-06-119/2018-2 од 08.01.2018. године, 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 6/0-02-603/2018-1, коју је дана 16. августа 2018. године поднело 

акционарско друштво OTP Bank Nyrt, са седиштем на адреси 16 Nádor utca, 1051 

Будимпешта, Мађарска, које заступа пуномоћник адвокат Рашко Радовановић из 

адвокатске канцеларије Petrikić&Partneri, Змаја од ноћаја бр. 13а, Београд, дана 28. августа 

2018. године, доноси следеће  

 

РЕШЕЊЕ 

 

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

стицањем непосредне појединачне контроле акционарског друштва OTP Bank Nyrt, са 

седиштем на адреси 16 Nádor utca, 1051 Будимпешта, Мађарска, број регистрације Cg. 01-

10-041585, над друштвом Banka Societe Generale Albania Sh.a., са седиштем на адреси 

Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Twin Towers, Kulla1, Kati 9, Тирана, Албанија, број 

регистрације К41424801U, куповином акција. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ се да је подносилац пријаве дана 17. августа 2018. године уплатио 

износ од 25.000,00 (двадесетпетхиљада и 00/100) евра на рачун Комисијe за заштиту 

конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање решења о 

одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

Образложење 

 

Акционарско друштво OTP Bank Nyrt, са седиштем на адреси 16 Nádor utca, 1051 

Будимпешта, Мађарска, број регистрације Cg. 01-10-041585 (у даљем тексту: подносилац 

пријаве или банка OTP Nyrt), поднело је дана 16. августа 2018. године преко пуномоћника 

пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-603/2018-1 (у даљем тексту: 

пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту конкуренције (у даљем 

тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. 

Комисији су достављене и допуне пријаве 17. и 24. августа 2018. године. 

 

Комисија је на основу свих чињеница које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених 

допуна, 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 
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чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени 

гласник РС“, број 05/16). Прописани износ за издавање акта уплаћен је у целости. 

 

Подносилац пријаве је 16. августа 2018. године, доставио Комисији и захтев за заштиту 

података и извора података, о чему је одлучено посебним Закључком број 6/0-02-603/2018- 

5, од 28. августа 2018. године. 

 

Учесници концентрације 

 

Подносилац пријаве, банка OTP Nyrt представља матично друштво OTP групе друштава. 

OTP група друштава представља банкарску групацију која послује у Мађарској и у 

централној Европи и пружа банкарске и друге финансијске услуге, као што су лизинг, 

факторинг, услуге инвестиционих фондова итд. и то преко својих огранака, повезаних 

друштава, ATM и POS мрежа, електронских канала и разгранате мреже партнера. Своје 

услуге OTP група пружа како привредном сектору тако и становништву. Према наводима у 

пријави, OTP група је присутна у Републици Србији преко својих следећих зависних 

друштава:   

1. OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad, са седиштем на адреси Булевар ослобођења бр. 80, 

Нови Сад, матични број 08603537, претежна регистрована делатност: остало 

монетарно посредовање (шифра делатности: 6419);   

2. OTP Factoring Serbia d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Краља Александра бр. 

8, Нови Сад, матични број 20661429, претежна регистрована делатност: oстале 

непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова (шифра 

делатности: 6499);  

3. Društvo za poslove faktoringa i konsaltinga OTP Investments d.o.o. Novi Sad, са 

седиштем на адреси Булевар ослобођења бр. 80, Нови Сад, матични број 20124156, 

претежна регистрована делатност: остале непоменуте финансијске услуге, осим 

осигурања и пензијских фондова (шифра делатности: 6499); 

4.  OTP Lizing d.o.o. privredno društvo za finansijski lizing Beograd, са седиштем на 

адреси Омладинских бригада 88, Београд, матични број 17519492, претежна 

регистрована делатност: финансијски лизинг (шифра делатности: 6491); 

5. PRIVREDNO DRUŠTVO OTP SERVICES DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), 

Омладинских бригада 88, Београд, матични број 20326042, претежна регистрована 

делатност: изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних возила (шифра 

делатности: 7711); 

6. VOJVOĐANSKA BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD, са седиштем на 

адреси Трг Слободе бр. 7, Нови Сад, матични број 08074313, претежна 

регистрована делатност: остало монетарно посредовање (шифра делатности: 6419); 

7. Певец д.о.о. Београд, са седиштем на адреси Панчевачки пут бр. 81, Београд, 

матични број 20052198, претежна регистрована делатност: складиштење (шифра 

делатности: 5210);  

8. R.E. Four d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Булевар ослобођења бр. 80, Нови 

Сад, матични број 20755300, претежна регистрована делатност: куповина и продаја 

властитих некретнина (шифра делатности: 6810); 

9. MOL Serbia d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Ђорђа Станојевића бр. 14, 

Београд, матични број 17518518, претежна регистрована делатност: трговина на 

мало моторним горивима у специјализованим продавницама (шифра делатности: 

4730); 

10. IMOS AD ŠID, са седиштем на адреси Вељка Пауновића бр. 21, Шид, матични број: 

08119066, претежна регистрована делатност: неспецијализована трговина на велико 

(шифра делатности: 4690).  
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Подносилац пријаве је као прилог Комисији доставио графички приказ опште 

организационе структуре OTP групе. Сва зависна друштва у оквиру OTP групе се, у 

смислу члана 5. Закона, третирају као један учесник на тржишту. 

 

Циљно друштво предметне трансакције је акционарско друштво Banka Societe Generale 

Albania Sh.a., са седиштем на адреси Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Twin Towers, Kulla1, 

Kati 9, Тирана, Албанија, број регистрације К41424801U (у даљем тексту: SG Albania или 

циљно друштво). Банка SG Albania је део Société Générale банкарске групе друштава којом 

као матично друштво управља друштво Société Générale S. A., са седиштем на адреси 29 

boulevard Haussmann, 75009 Париз, Француска (у даљем тексту: SG France).  

 

Банка SG Albania је универзална банка која послује на територији Албаније и пружа 

банкарске и друге финансијске услуге привредном сектору и становништву. SG France 

поседује 88,89% акцијског капитала SG банке Албанија, док су преостале акције ове банке 

у власништву мањинских акционара.  

 

Према наводима у пријави, циљно друштво предметне трансакције није присутно нити 

активно у Републици Србији. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ предметне трансакције, Комисији су  достављен Уговор о куповини 

акција закључен 1. августа 2018. године између друштва SG France, у својству продавца, и 

банка OTP Nyrt, у својству купца, у складу са којим ће подносилац пријаве куповином 

стећи 88,89% акција банке SG Albania. Уговором о куповини акција предвиђено је [...]. 

 

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. 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 на тржишту Републике Србије у 2017. години, 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. 

 

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.  
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Банка SG Albania је активна у пружању банкарских и повезаних финансијских услуга у 

Албанији. 

 

Полазећи од својстава, намене и цене предметног скупа производа и услуга, односно од 

делатности учесника концентрације, а нарочито циљног друштва, Комисија је за оцену 

предметне концентрације релевантно тржиште производа дефинисала као тржиште 

пружања свих банкарских услуга, прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве. 

 

У својим ранијим одлукама Европска комисија је утврдила следеће главне сегменте у 

области банкарских услуга: 

- Банкарски послови са становништвом 

- Банкарски послови са привредом 

- Инвестиционо банкарство и  

- Услуге финансијских тржишта. 

 

Банкарски послови са становништвом се односе на банкарске услуге физичким лицима, 

као што су услуге отварања и вођења текућих рачуна, услуге платног промета укључујући 

издавање платних картица, услуге полагања депозита, услуге кредитирања (потрошачки 

кредити, стамбени кредити, кредити за обртна средства, хипотекарни кредити и др.), 

понуда инвестиционих производа као што су заједнички фондови, пензиони фондови и 

брокерски послови са хартијама од вредности. Банке се такође баве и дистрибуцијом 

појединих производа осигурања својим клијентима.  

 

Банкарски послови са привредом обухватају широк спектар банкарских услуга које банке 

нуде корпоративним клијентима, као на пример отварање и вођење текућих рачуна, услуге 

платног промета, одобравање различитих врста кредита, депозитни послови итд. 

 

Инвестиционо банкарство обухвата широк спектар услуга које се односе на пословање са 

хартијама од вредности као што су брокерске и кастоди услуге, саветовање приликом 

спајања и аквизиција, анализа финансијских тржишта итд. 

 

Услуге финансијских тржишта обухватају услуге као што су трговина хартијама од 

вредности, обвезницама и инструментима тржишта новца. 

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је релевантно географско тржиште 

дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. 

Закона. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је констатовала да је група друштава 

којој припада подносилац пријаве односно ОТР група присутна на тржишту пружања свих 

банкарских услуга у Републици Србији. Према извештају Народне банке Србије тржишни 

удео ОТР банке на овом тржишту производа на основу укупне билансне активе банака на 

дан 31. децембар 2017. године је износио 2,17%, а Војвођанске банке 3,64% што укупно 

чини удео групе друштава којој припада подносилац пријаве од 5,82%. Највећи 

конкуренти на овом тржишту производа према истом извештају била су следећа друштва:  

Banca Intesa са тржишним учешћем од 16,76%, Комерцијална банка са тржишним учешћем 

од 10,96% и Unicredit Bank са тржишним учешћем од 10,77%. На основу навода у пријави, 

Комисија је констатовала да циљно друштво није присутно на тржишту пружања свих 
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банкарских услуга у Републици Србији, из чега се закључује да ће структура на овом 

тржишту остати непромењена. Комисија је разматрала и закључила да не постоје 

негативни вертикални ефекти предметне концентрације на тржишту пружања свих 

банкарских услуга у Републици Србији. 

 

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 решења 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. 

 

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).  

 

                  П.О. ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ  

 

         Чедомир Радојчић, члан Савета Комисије 

  

 

 

 

 

 

 


