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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 
 

 

    

 

 

 

 

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 6/0-02-636/2021-1, коју је дана 6. септембра 2021. године 

поднело привредно друштво Eurobank a.d., са седиштем на адреси Вука Караџића бр. 

10, Београд, Република Србија, преко пуномоћника адвоката Слободана Кремењака, 

Македонска бр. 30, Београд, дана 12. новембар 2021. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Eurobank a.d., 

са седиштем на адреси Вука Караџића бр. 10, Београд, Република Србија, матични број 

17171178, над привредним друштвом Direktna banka a.d., са седиштем на адреси 

Булевар краљице Марије бр. 54 б, улаз 54 н, Крагујевац, Република Србија, матични 

број 07654812, припајањем привредног друштва Direktna banka a.d. привредном 

друштву Eurobank a.d., након чега ће привредно друштво Direktna banka a.d. престати 

да постоји. 

  

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, привредно друштво Eurobank a.d., 

уплатио износ од XXX динара, дана 8. септембра 2021. године на рачун Комисијe за 

заштиту конкуренције што представља одговарајући прописани износ за издавање 

решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку према средњем курсу 

Народне банке Србије на дан уплате. 

 
Образложење 

 

Привредно друштвo Eurobank a.d., са седиштем на адреси Вука Караџића бр. 10, 

Београд, Република Србија, матични број 17171178 (у даљем тексту: Eurobank или 

подносилац пријаве), поднело је дана 6. септембра 2021. године, преко пуномоћника 

адвоката, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-636/2021-1. 

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 24. септембра и 14. октобра 2021. године. 

 

Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница 

које проистичу из садржаја поднете пријаве и њених допуна, Комисија је утврдила да 

је пријава потпуна и поднета у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени 
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гласник РС“, број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон) и са чланом 3. Уредбе о 

садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 

05/16). 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. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Eurobank представља банку универзалног карактера чија понуда обухвата широк 

спектар банкарских производа и услуга. Ова банка је настала спајањем привредних 

друштава Eurobank EFG a.d. и Националне Штедионице Банке а.д., дана 20. октобра 

2006. године, а данас у Републици Србији послује кроз своју пословну мрежу коју чини 

85 експозитура и привредних центара. Ово акционарско друштво припада Eurobank 

групи друштава којом као крајње матично друштво управља друштво Eurobank 

Ergasias, са седиштем у Грчкој (у даљем тексту: Eurobank). Eurobank група представља 

банкарску групацију активну у шест држава у којима нуди банкарске и финансијске 

производе и услуге за становништво и пословне клијенте. 

 

Поред подносиоца пријаве, Eurobank група у Републици Србији контролише и следећа 

друштва: 

1. ERB LEASING A.D. BEOGRAD – У ЛИКВИДАЦИЈИ, са седиштем на адреси 

Вука Караџића бр. 10, Београд, матични број 20170859, претежна регистрована 

делатност: финансијски лизинг,  

2. IMO PROPERTY INVESTMENTS А.Д., са седиштем на адреси Дурмиторска бр. 

18, Београд, матични број 17564668, претежна регистрована делатност: 

куповина и продаја властитих некретнина, и  

3. RECO REAL PROPERTY А.Д., са седиштем на адреси Вука Караџића бр. 10, 

Београд, матични број 20302810, претежна регистрована делатност: 

изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.  

 

Сва друштва која припадају Eurobank групи, у смислу члана 5. Закона, третирају се као 

један учесник на тржишту.  

 

Direktna banka a.d., са седиштем на адреси Булевар краљице Марије бр. 54 б, улаз 54 н, 

Крагујевац, Република Србија, матични број 07654812 (у даљем тексту: Direktna banka) 

представља банку универзалног карактера чије је пословање усмерено ка пословима са 

становништвом и привредом, односно малим и средњим предузећима, као и ка 

пољопривредним газдинствима. Ова банка поседује сопствену мрежу од укупно 47 

експозитура којима покрива читаву територију Републике Србије. Тренутно, Direktna 

banka је под контролом физичких лица Андреја Јовановића и Бојана Миловановића, 

која поседују по 50% удела у њој.   

 

Решењем број 6/0-02-824/2016-5, од 09. децембра 2016. године Комисија је одобрила 

концентрацију учесника на тржишту којом је Direktna banka стекла контролу над 

друштвом FINDOMESTIC BANKA A.D. БЕОГРАД, које јој је касније припојено, а 

Решењем број 6/0-02-680/2017-6 од 13. новембра 2017. године и концентрацију којом је 

ова банка стекла контролу над друштвом PIRAEUS BANK A.D. BEOGRAD, које јој је 

накнадно такође припојено. Према наводима у пријави, Direktna banka не поседује 

учешће у капиталу других учесника на тржишту. 
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Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Учесници у концентрацији намеравају да спроведу статусну промену којом ће се 

Direktna banka припојити подносиоцу пријаве, и то преношењем своје целокупне 

имовине и обавеза на ово друштво, након чега ће Direktna banka као друштво које се 

припаја престати да постоји без спровођења поступка ликвидације. Након спровођења 

предметне концентрације, Eurobank ће и даље бити у већинском власништву и под 

контролом Eurobank групе, при чему ће досадашњи власници Direktna bankе, физичка 

лица Андреј Јовановић и Бојан Миловановић у овом друштву поседовати мањинске, 

неконтролне уделе од по 14,9998% удела. Тиме ће подносилац пријаве стећи 

појединачну контролу над друштвом Direktna banka. 

 

Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Нацрт уговора о 

припајању, парафиран од стране законских заступника подносиоца пријаве и друштва 

Direktna bankа. 

 

Услови за подношење пријаве 
 

Из свега наведеног произлази да предметна трансакција представља концентрацију у 

смислу члана 17. став 1. тачка 1) Закона. Учесници у концентрацији имају обавезу 

пријаве концентрације у смислу члана 61. Закона, што је утврђено увидом у њихове 

податке о приходима и у достављене финансијске извештаје. Из података достављених 

Комисији о укупним годишњим приходима учесника у концентрацији остварених у 

свету и у Републици Србији у 2020. години, проистиче да су ови приходи виши од 

прописаних износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. Закона, што 

значи да је постојала обавеза пријаве предметне концентрације Комисији. Пријава је 

поднета у складу са чл. 63. ст. 2. Закона. 

 

Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште производа 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.  

 

Узимајући у обзир пословне активности учесника у концентрацији, подносилац 

пријаве је предложио да се за потребе оцене ефеката предметне концентрације 

релевантно тржиште производа дефинише као тржиште пружања банкарских услуга. 

 

Учесници у концентрацији представљају банке универзалног карактера које су на 

територији Републике Србије активне у пружању широког спектра банкарских услуга. 

 

У својим ранијим одлукама, Комисија је утврдила следеће главне сегменте у области 

банкарских услуга: 

- Банкарски послови са становништвом, 

- Банкарски послови са привредом, 
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- 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 правним лицима, односно великим корпоративним клијентима и малим и 

средњим предузећима, као на пример отварање и вођење текућих рачуна, услуге 

платног промета, одобравање различитих врста кредита, депозитни послови, 

међународни платни промет 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, које банке пружају 

институционалним клијентима, правним лицима и професионалним трговцима који  

немају директан приступ финансијским тржиштима. 

 

У Републици Србији пословање у банкарском сектору је регулисано Законом о банкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) којим су уређени оснивање, 

пословање, организација и начин упављања, као и контрола, реструктурирање и 

престанак рада банака. Комисија сматра да у конкретном случају није неопходно уже 

дефинисати тржиште пружања банкарских услуга. 

 

Узимајући у обзир својства, намену и цену предметног скупа производа, а нарочито 

активности учесника у концентрацији у Републици Србији, као и своју претходну 

праксу, Комисија је за потребе оцене ефеката предметне концентрације релевантно 

тржиште производа дефинисала као тржиште пружања банкарских услуга, 

прихвативши на тај начин предлог подносиоца пријаве.  

 

За потребе оцене предметне концентрације, Комисија је, у складу са чланом 6. став 3. у 

вези са чланом 2. Закона, релевантно географско тржиште дефинисала као територију 

Републике Србије, прихвативши и на тај начин предлог подносиоца пријаве. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката концентрације Комисија је констатовала да су учесници у 

концентрацији присутни на тржишту пружања банкарских услуга у Републици Србији.  

Према достављеним подацима који се заснивају на извештају Народне банке Србије на 

дан 31. децембар 2020. године, Eurobankа је на овом релевантном тржишту услуга, 

према билансној активи, имала тржишни удео од 4,41%, при чему је тржишно удео 

Direktnе bankе према истом критеријуму био око 1,35%. Заједнички тржишни удео 
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учесника у концентрацији на овом релевантном тржишту услуга износио око 5,76%. 

Највећи конкуренти на тржишту пружања банкарских услуга у Републици Србији, на 

основу билансне активе, према достављеним подацима били су: Banca Intesa a.d. 

Beograd, са тржишним уделом од 16,13%, Komercijalna banka a.d. Beograd, са 

тржишним уделом од 11,26% и Unicredit Bank Srbija a.d. Beograd, са тржишним уделом 

од 11,22%. 

 

На основу свега наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне 

концентрације неће довести до значајних хоризонталних преклапања активности 

учесника у концентрацији на релевантном тржишту, узимајући у обзир да ће се 

тржишни удео подносиоца пријаве повећати за 1,35 процентних поена. Комисија је 

констатовала да спровођење предметне концентрације неће проузроковати негативне 

вертикалне ефекте на релевантном тржишту.  

 

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. 

 

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. 

 

 


