
 
 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-335/2019-1 од 15.03.2019. године 

друштва Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, са седиштем на адреси 

Sparkassenplatz 4, 8010 Грац, Аустрија, поднетој преко адвоката Ање Тасић из 

адвокатске канцеларије Petrikić & Partneri из Београда, Сундечићева 26/1, дана 

02.04.2019. године, доноси следеће  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

            I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 

која настаје стицањем непосредне појединачне контроле од стране друштва 

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, регистарски број FN 34274 d, са седиштем на 

адреси Sparkassenplatz 4, 8010 Грац, Аустрија, над друштвом Охридска Банка АД 

Скопје, регистарски број 5004756, са регистрованим седиштем на адреси Орце 

Николов 54, 1000 Скопје, Република Северна Македонија, до које долази куповином 

акција у друштву.      

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштвo Steiermärkische Bank und 

Sparkassen AG, са седиштем на адреси Sparkassenplatz 4, 8010 Грац, Аустрија, уплатило 

на рачун Комисијe за заштиту конкуренције дана 18.03.2019. године износ од 24.946,00 

(двадесетчетирихиљадедеветсточетрдесетшест) ЕУР и дана 21.03.2019. године  износ  

од 6.368,17 (шестхиљадатристашездесетосам и 17/100) РСД, што представља 

прописани износ накнаде за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном 

поступку.                                                   

                                                         

                                                          О б р а з л о ж е њ е 
 

          Привредно друштво Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, регистарски број 

FN 34274 d, са седиштем на адреси, Sparkassenplatz 4, 8010 Грац, Аустрија, (у даљем 

тексту: Подносилац пријаве или SBuS) поднело је  дана 15.03.2019. године, преко 

пуномоћника адвоката Ање Тасић из адвокатске канцеларије Petrikić & Partneri из 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/ IV, Београд 

Број: 6/0-02-335/2019-5 

      Датум: 02. април 2019. године 
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Београда, Сундечићева 26/1, Комисији за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија), Пријаву концентрације која је заведена под бројем  6/0-02-335/2019-1.  

        На основу члана 45. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 

51/09 и 95/13- у даљем у тексту: Закон), Подносилац пријаве је са пријавом дана 

15.03.2019. године, поднео и захтев за заштиту одређених података садржаних у 

Пријави концентрације, број 6/0-02-335/2019-2. Садржину захтева за заштиту података 

представља спецификација података и информација чија се заштита тражи, као и 

образложење разлога за постављање таквог захтева, о чему је  Комисија одлучила  

посебним Закључком број 6/0-02-335/2019-3 који се у овом решењу неће образлагати. 

        Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава 

у скраћеном облику 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, у скраћеном поступку.  

         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 овог решења. 

 

1. Учесници у концентрацији  

 

         Подносилац пријаве Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, је аустријска 

универзална банка која пружа широк дијапазон банкарских услуга физичким лицима, 

малим и средњим предузећима, приватним клијентима, великим компанијама, 

институционалним клијентима и јавном сектору, и водећа је финансијска институција 

у јужној Аустрији. Подносилац пријаве је део Erste Bank grupe (Група подносиоца) која 

је активна у Централној и Источној Европи, и има седиште у Аустрији. Група 

подносиоца је један од највећих пружалаца финансијских услуга у источном делу 

Европске Уније, у смислу клијената и укупне имовине. Група запошљава више од 47 

хиљада људи и пружа услуге клијентима (преко 16 милиона клијената) путем мреже од 

2.510 филијала. Активности Групе подносиоца су подељене на шест главних 

категорија: малопродајно банкарство, корпоративно банкарство, групна тржишта, 

управљање имовином и потраживањима, штедне банке и групни корпоративни центар. 

Основна тржишта на којима делује група су Аустрија, Босна и Херцеговина, Чешка, 

Хрватска, Мађарска, Румунија, Северна Македонија, Србија, Словачка, Словенија, а 

индиректно је присутна и у Молдавији и Црној Гори.  

       Група подносиоца је под крајњом контролом  Erste Group Bank AG, друштва са 

седиштем на адреси Am Belvedere 1, 1100 Беч, Аустрија, чије се акције котирају на  

Бечкој берзи (ISIN: AT0000652011), као и на берзи Прага и Букурешта. 

       Подносилац пријаве није самостално активан на територији Србије, међутим, 

Група подносиоца јесте активна у Србији путем зависног друштва Erste Bank Srbija a.d. 

Нови Сад која пружа све врсте банкарских услуга, и преко следећих повезаних 

друштава: 

 

-S- Leasing d.o.o. Beograd, које пружа услуге финансијског лизинга, и 

-S- Rent d.o.o. Beograd, које пружа услуге оперативног лизинга. 

 

      Група подносиоца има већинске уделе и у друштвима Immorent Singidunum d.o.o. 

Beograd, DC Travel d.o.o. Beograd и Diners Club International Belgrade d.o.o. Beograd -у 

стечају. 
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        Циљно друштво у овој трансакцији је Охридска Банка АД Скопје, регистарски 

број 5004756, са регистрованим седиштем на адреси Орце Николов 54, 1000 Скопје, 

Република Северна Македонија (у даљем тексту: Циљно друштво или Охридска 

Банка). Охридска Банка је део Société Géneralé банкарске групе чије је матично 

друштво, француско друштво Société Géneralé S.A., акционарско друштво са седиштем 

на адреси 29 Boulevard Haussmann, 75009 Париз, Француска, регистровано под 

регистарским бројем 552 120 222. Матично друштво је у предметној трансакцији 

„продавац“  јер директо држи већински део акција у Циљном друштву- 74,53% акција. 

         Циљно друштво је универзална банка која послује на територији Републике 

Северне Македоније и пружа пун дијапазон банкарских услуга свим врстама клијената. 

Циљно друштво нема зависних друштава и није активно у Србији. 

         Учесници концентрације су остварили следеће укупне приходе. 

        Група подносиоца  пријаве је у 2017. години остварила укупан светски приход од  

8.430,4 милиона ЕУР, док је приход групе у Србији за исти период износио око  [...] 

ЕУР. Поуздани подаци за целу 2018.годину, још увек нису познати, али према 

интерним, неревидираним подацима подносиоца пријаве, укупан светски приход Групе 

подносиоца у 2018. години је  [...]  ЕУР, а у Србији око  [...]  ЕУР.  Укупан приход 

Циљног друштва  на светском нивоу у 2017. години износио је 26,89 милиона ЕУР, а у 

Србији Циљно друштво није остварило никакав приход. Према интерним, 

неревидираним подацима Циљног друштва за 2018. годину, укупан светски приход 

износио је  [...]  ЕУР, а у Србији Циљно друштво није остварило приход ни у тој 

години. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Концентрација настаје куповином већинског контролног дела акција у Циљном 

друштву од стране Подносиоца пријаве као купца, чиме купац Steiermärkische Bank und 

Sparkassen AG стиче  [...]  акција у Циљном друштву, чиме стиче директну појединачну 

контролу у смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона, над друштвом Охридска Банка АД 

Скопје, као Циљном друштву.  

Као акт о концентрацији достављен је Уговор о купопродаји акција који је 

закључен 28.02.2019. године између, Société Géneralé S.A. као продавца, и  

Steiermärkische Bank und Sparkassen AG, као купца. У складу са наведеним уговором и 

Законом о преузимању акционарских друштава Републике Северне Македоније, 

Подносилац пријаве ће стећи акције у Циљном друштву [...], након што се испуне 

претходни услови који су дефинисани уговором. 

        Комисија је наведени Уговор о купопродаји акција, прихватила као ваљани правни 

основ настанка концентрације.  

         

3. Испуњеност услова за подношењe пријаве 

 

        Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка  2)  Закона. 

        Комисија је на основу достављених података о висини укупних прихода 

Подносиоца пријаве и групе којој припада остварених на светском тржишту и тржишту 

Републике Србије у  2017. години, и неревидираних података за 2018. годину, утврдила 

да је Подносилац пријаве  имао обавезу да пријави концентрацију, у складу са чланом 

61. став 1. тачка 1)  Закона.  

 Пријава концентрације је поднета у складу са чланом 63. став 1. тачка 1) Закона. 
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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). У складу са наведеном уредбом, релевантно тржиште производа 

представља скуп роба или 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.  

 За потребе ове концентрације, Подносилац  пријаве сматра да дефиниција 

релевантног тржишта може остати отворена имајући у виду да Циљно друштво не 

послује у Србији. Стога, на тржишту Србије не постоје ни хоризонтална ни вертикална 

преклапања пословних активности између учесника концентрације. Због тога, 

концентрација неће имати ефеката на конкуренцију у Србији, нити произвести спорна 

питања са становишта права конкуренције у Србији. Међутим, у циљу потпуности 

пријаве, Подносилац је предложио да се релевантно тржиште производа дефинише као 

тржиште пружања свих банкарских услуга, узимајући у обзир пословне ативности 

Циљног друштва. 

        Основну поделу тржишта банкарског сектора чине три главне категорије: 

 (1) малопродајно банкарство, 

 (2)  корпоративно, односно банкарство на велико и  

 (3) услуге на финансијском тржишту.  

Малопродајно банкарство обухвата услуге које се пружају физичким лицима, 

домаћинствима и малим правним лицима, а састоји се од: текућих рачуна, депозита, 

потрошачких кредита, кредитних и дебитних картица, заједничких фондова, хипотека 

и других видова управљања средствима. Корпоративно банкарство представља 

пружање банкарских услуга корпоративним клијентима - средњим и великим правним 

лицима, које се састоје од, на пример, депозита, кредита, домаћих и међународних 

плаћања, акредитива и саветовања која се тичу припајања и аквизиција. Услуге на 

финансијском тржишту обухватају трговање обвезницама и другим хартијама од 

вредности, деривативе, девизно пословање и тржиште новца. Овакву поделу 

банкарског сектора, по наводима Подносиоца пријаве и навођењем конкретних одлука, 

прихватају у својој пракси и Европска Комисија и Комисија.   

         Предлог дефиниције релевантног тржишта производа/услуга као тржишта свих 

врста банкарских услуга, Подносилац пријаве образлаже и чињеницом да Циљно 

друштво послује само у Северној Македонији и нема активности у Србији, због чега 

нема потребе за ужом дефиницијом и сегментацијом тржишта у овој концентрацији, 

јер трансакција неће утицати на стање конкуренције у Србији.  

         Комисија је прихватила предложену дефиницију релевантног тржишта производа 

као тржишта пружања свих врста банкарских услуга, имајући у виду активност 

Циљног друштва у пружању свих банкарских и повезаних финансијских услуга.           

         Подносилац пријаве је предложио дефинисање релевантног географског тржишта, 

као територију Републике Србије, што је Комисија прихватила јер је овако одређено 

географско тржиште у складу са надлежностима Комисије из члана 6. Закона. 
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          Оцена ефеката концентрације 

 

       Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, 

Комисија је  на  основу  доступних  података,  и  података које су јој  достављене  уз    

Пријаву концентрације, закључила да концентрација неће утицати на промену 

тржишне структуре на релевантном тржишту и да неће негативно утицати на 

конкуренцију у Републици Србији. Ово са следећих разлога. 

        Група подносиоца пријаве је активна на релевантном тржишту у Србији преко 

зависног друштва Erste Bank Srbija, које пружа пун дијапазон банкарских услуга свим 

врстама клијената. Фокус пословања банке је, са физичким лицима, локалним 

заједницама и малим и средњим предузећима. 

       У складу са карактеристикама банкарског сектора, величину тржишта је могуће 

одредити на основу висине билансне активе свих банака које у датом тренутку послују 

на тржишту, а што по најактуелнијим подацима НБС на дан 30.09.2018. године, износи 

3.563 милијарде динара, док је са стањем на дан 31.12.2017. године, укупна нето 

билансна актива банкарског сектора по подацима НБС износила 3.369,4 милијарде 

динара. 

      Тржишни удео Групе подносиоца пријаве, тј. Erste Bank Srbija на релевантном 

тржишту износио је 4,81% према подацима НБС израчунато на основу укупне 

билансне активе банке на дан 31.12.2017. године. 

       Извештај НБС о вредности билансне активе банака са стањем на дан 31.12.2017. 

године је најактуелнији имајући у виду да подаци за целу 2018. годину још увек нису 

доступни. Према том извештају, тржишно учешће банака, конкурената је следеће: 

- Banka Intesa                                                                                      16,76% 

- Комерцијална банка                                                                        10,96% 

- Unicredit Bank Srbija                                                                        10,77%  

- Société Géneralé Banka Srbija                                                             8,55% 

- Raiffeisen banka                                                                                   7,85%   

- АИК банка                                                                                           6,21% 

- Eurobank                                                                                               4,7% 

- Банка Поштанска штедионица                                                           4,17% 

- Војвођанска банка                                                                               3,64%  

- Sberbank                                                                                                3,44% 

- Procredit                                                                                                 2,87% 

- Addiko                                                                                                    2,79% 

- Credit Agricole                                                                                       2,58% 

- OTP Banka                                                                                             2,17%        

 

         На основу наведеног, утврђено је да Група подносиоца послује на релевантном 

тржишту у Србији, док Циљно друштво послује само у Северној Македонији. 

Спровођењем планиране трансакције не долази до преклапања пословних активности 

стицаоца контроле и Циљног друштва у Србији и не долази  до промене тржишног 

удела Групе подносиоца као стицаоца контроле, на релевантном тржишту Србије. 

Стога, предложена трансакција неће утицати на стање конкуренције у Србији, јер 

постојећа тржишна структура банкарског сектора као релевантног тржишта, остаје 

непромењена. 

       Приликом оцене ефеката концентрације, Комисија је узела у обзир и остале 

критеријуме за оцену дозвољености концентрације, на основу чега је закључила да је 



6 

концентрација дозвољена и да испуњава услове из члана 19. Закона, па је одлучено као 

у ставу I диспозитивa овог решења. 

          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, 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 ,106/2015 и 95/2018).  

  

 

           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

  
 

                 Др Милоје Обрадовић 

 

 
 

 

 

 


