
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 6/0-02-674/2020-1, коју је 20. октобра 2020. године поднело 

привредно друштво Česká spořitelna, a.s, са седиштем на адреси Olbrachtova 1929/62, 

14000 Праг 4, Република Чешка, преко пуномоћника адвоката Срђане Петронијевић из 
адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић и Партнери“ АОД из Београда, Булевар 

војводе Бојовића 6-8, дана 4. новембра 2020. године, доноси следеће 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 
настаје стицањем контроле од стране привредног друштва Česká spořitelna, a.s, са 
седиштем на адреси Olbrachtova 1929/62, 14000 Праг 4, Република Чешка, регистарски 

број 452 44 782, над пословањем привредног друштва Waldviertler Sparkasse Bank AG, 

са седиштем на адреси Sparkassenplatz 3, 3910 Цветл, Аустрија, матични број FN 36924 

a, које се односи на банкарске услуге у области послова са становништвом и 

комерцијалног банкарства које се пружају у Републици Чешкој.  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Česká spořitelna, a.s, 

дана 23. октобра 2020. године уплатио износ од XXX, и дана 2. новембра 2020. године 
уплатио износ од XXX, што укупно представља одговарајући прописани износ за 
издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Привредно друштво Česká spořitelna, a.s, са седиштем на адреси Olbrachtova 1929/62, 

14000 Праг 4, Република Чешка, регистарски број 452 44 782 (даље у тексту: ČS или 

подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: 

Комисија), 20. октобра 2020. године, преко пуномоћника адвоката Срђане 
Петронијевић из адвокатске канцеларије „Моравчевић Војновић и Партнери“ АОД из 
Београда, Булевар војводе Бојовића 6-8, пријаву концентрације број 6/0-02-674/2020-1. 

Допуна пријаве поднета је 22. октобра 2020. године. 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд  

Број: 6/0-02-674/2020-5 

Датум: 4. новембар 2020. године 

Објављени текст не садржи заштићене или 

изостављене податке. Заштићени подаци 

приказани су ознаком [...] или у распону који 

Комисија сматра одговарајућим начином 

заштите, а изостављени подаци ознаком XXX. 
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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. У списима 
предмета се налази 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. Комисија је о овом 

захтеву одлучила посебним закључком о заштити података.  

1. Учесници у концентрацији  

 

ČS је део Erste гpyпe друштава (Erste групa), којом управља Erste Group Bank AG, са 
седиштем на адреси Am Belvedere 1, Беч, Аустрија („EGB“). Erste гpyпa се бави 

пружањем банкарских услуга физичким и правним лицима, пружањем осталих 

финансијских услуга као што су платни промет, управљање готовином, упућивање 
клијената, кастоди услуге, финансирање трговине и извоза, управљање имовином, 

активности на тржиштима капитала, као и брокерскодилерске услуге и услуге 
глобалног извршења. Пословање групе је подељено у шест пословних сегмената: 1) 

послови са становништвом; 2) послови са привредом; 3) тржишта на нивоу групе; 4) 

управљање активом/пасивом и локални центар за послове са привредом; 5) штедне 
банке и 6 ) центар за послове са привредом на нивоу групе. 
 

Основна делатност Erste групe у Србији је пружање банкарских услуга физичким и 

правним лицима. Erste групa пружа банкарске услуге у Србији преко мреже Erste Bank 

А.Д. Нови Сад. Осим тога, Erste групa у Србији има и друга зависна друштва.  
 

Сва друштва која чине Erste групу се, у смислу члана 5. Закона, сматрају једним 

учесником на тржишту. 
 

Трансакција се односи на стицање од стране друштва ČS посредне појединачне 
контроле над одређеном имовином банкарских активности у области послова са 
становништвом и комерцијалног банкарства („циљно пословање“), у власништву 

привредног друштва Waldviertler Sparkasse Bank AG, са седиштем на адреси 

Sparkassenplatz 3, 3910 Цветл, Аустрија, матични број FN 36924 a (даље у тексту: 

„Waldviertler“ или продавац), који се спроводе у Републици Чешкој, преко продавчеве 
филијале, регистроване под пословним именом „Waldviertler Sparkasse Bank AG“ са 
седиштем на адреси Klásterská 126, Jindřichův Hradec II, поштански број 377 01, 

Република Чешка, регистрациони број 490 70 724 (даље у тексту: „Waldviertler CZ“). 

Циљно пословање пружа банкарске услуге клијентима из категорије становништво и 

комерцијалним клијентима у Републици Чешкoj. Циљно пословање обухвата одређену 

имовину која се односи на банкарске услуге у области послова са становништвом и 

комерцијалног банкарства Waldviertler-a које се пружају у Републици Чешкој, преко 

Waldviertler CZ. Циљно пословање пружа банкарске услуге физичким лицима, 
предузетницима (поготово малим предузећима), пољопривредницима и јавним 

институцијама и непрофитном сектору у Републици Чешкој. Конкретно, те банкарске 
услуге се пружају у форми управљања рачунима, услуга платног промета, издавања 
платних картица (не кредитних картица), штедних и депозитних производа, 
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укључујући грађевинску штедњу, одобравање потрошачких, инвестиционих и 

оперативних кредита, финансирање друштава за градњу и банкарске гаранције. 
 

Циљно пословање нема имовину нити активности у Србији и не остварује приход у 

Србији. 

 

2. Опис концентрације и aкт о концентрацији 

 

Трансакција се односи на стицање појединачне контроле од стране друштва ČS над 

пословањем привредног друштва „Waldviertler“, којa се односи на банкарске услуге 
продавца у области послова са становништвом и комерцијалног банкарства које се 
спроводе у Републици Чешкој, преко продавчеве чешке филијале „Waldviertler CZ“. 

Циљно пословање обухвата одређену имовину, потраживања, одговорности, обавезе, 
повластице, уговорне односе, запослене и друге правне односе који су у искључивом 

власништву Waldviertler-a, [...] 

 

ČS и продавац су закључили Споразум о будућем уговору, дана 30. септембра 2020. 

године, који представља израз озбиљне намере уговорних страна да закључе коначан и 

обавезујући трансакциони документ – Уговор о преносу дела пословања, о чијем су се 
садржају сагласиле закључењем наведеног споразума. Овим споразумом је предвиђено 

да подносилац пријаве купи циљно пословање и тиме стекне појединачну контролу над 

циљним пословањем. 

 

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, 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 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). 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.  

Комисија је, полазећи од предмета циљног пословања, уважила дефиницију коју је 
предложио подносилац пријаве, и релевантно тржиште производа, у конкретном 

случају, одредила као тржиште пружања банкарских услуга. 

Подносилац пријаве сматра да нема потребе да се заузима коначан став у погледу 

прецизне поделе релевантног тржишта, будући да циљно пословање није присутно и не 
остварује приход у Србији и да предложена трансакција неће имати негативан утицај 
на конкуренцију у Србији ни по једној мoгyћoj дефиницији релевантног тржишта. 
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Подносилац пријаве, зарад комплетности, наводи да је Европска комисија у својим 

ранијим одлукама 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 полагање депозита, отварање и вођење 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 и кастоди услуге. Банке се такође баве и дистрибуцијом одређених 

производа осигурања својим клијентима.  

Банкарски послови са привредом обухватају широк спектар банкарских услуга које 
банке нуде правним лицима, као на пример отварање и вођење текућих рачуна, услуге 
платног промета, одобравање различитих врста кредита, депозитни послови, 

акредитиви, међународни платни промет итд, који могу чинити засебна тржишта 
производа. У својим скоријим одлукама, Европска комисија је извршила даљу поделу 

између банкарских услуга за велике корпоративне клијенте и мање комерцијалне 
клијенте. 

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, савети у погледу прве јавне понуде и организовање 
нових емисија акција и обвезница, анализа финансијских тржишта итд. 

Услуге финансијских тржишта обухватају услуге као што су трговина хартијама од 

вредности, обвезницама и инструментима тржишта новца, које банке пружају 

институционалним клијентима, правним лицима и професионалним трговцима који 

немају директан приступ финансијским тржиштима.  

Комисија је закључила да за оцену предметне концентрације није потребно додатно 

сегментирати релевантно тржиште производа, јер концентрација свакако неће 
нарушити конкуренцију у Републици Србији. 

Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште 
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. Закона, 
што је у складу и 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 се циљно пословање не односи на пословање на тржишту Републике Србије.  

Предмет циљног пословања је тржиште пружања банкарских услуга у Републици 

Чешкој, а имајући у виду да циљно друштво није присутно на тржишту Републике 
Србије, Комисија је закључила да предметна концентрација неће довести до 

хоризонталних преклапања нити до негативних вертикалних ефеката на дефинисаном 

релевантном тржишту производа у Републици Србији. 
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Према подацима Народне банке Србије, ажурираним на дан 6. јун 2020. године који се 
односе на први квартал 2020. године (https://nbs.rs/sr_RS/finansijske-

institucije/banke/bilans-stanja/, приступ од 3. новембра 2020. године), тржишни удео 

Erste групе, односно Erste Bank А.Д. Нови Сад, на тржишту пружања свих банкарских 

услуга у Републици Србији на основу билансне активе износио је 6,15%, а његови 

највећи конкуренти према истом критеријуму били су Banca Intesa, са тржишним 

уделом од 15,16%, Unicredit Bank Србија а.д. Београд, са тржишним уделом од 11,12%, 

Комерцијална банка а.д. Београд, са тржишним удеом од 10,59%, OTP Banka Srbija a.d. 

(бивша Societe Generale banka Srbija AD), са тржишним уделом од 8,21% и Reiffeisen 

Банка а.д. Београд, са тржишним уделом од 8,16%. 

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. 

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 достављања 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                   
                                                                                       

                                                                                                 Небојша Перић, с.р. 

 

 

 

 


