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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 6/0-02-200/2022-1, коју је дана 4. јануара 2022. године 

поднело привредно друштво Erste Bank Hungary Zrt.,сa седиштем на адреси Nepfurdo u. 

24-26, 138 Будимпeштa, Мађарска, преко пуномоћника адвоката Младена Вујића из 

адвокатске канцеларије Karanović & Partners из Београда, Ресавска 23, дана 04. марта 

2022. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране Erste Bank Hungary Zrt.,сa седиштем 

на адреси Nepfurdo u. 24-26, 138 Будимпeштa, Мађарска, регистарски број 01-10-

041054, над привредним друштвом Commerzbank Hungary Zrt., сa седиштем на адреси 

Szechenyi rakpart 8, H-1054 Будимпeштa, Мађарска, регистарски број 01-10-042115, 

куповином удела. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, уплатио износ од xxx, дана 24. јануара 

2022. године на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

  

Образложење 

 

Привредно друштво Erste Bank Hungary Zrt.,сa седиштем на адреси Nepfurdo u. 24-26, 

138 Будимпeштa, Мађарска, регистарски број 01-10-041054 (у даљем тексту: 

подносилац пријаве), поднело је дана 4. јануара 2022. године, преко пуномоћника 

пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-200/2022-1 (даље у тексту: 

пријава). Допуне пријаве су поднете дана 12. јануара и 9. фебруара 2022 године. 

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

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

 

Након што је извршен 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 
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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. 

   

На основу члана 45. Закона, 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. 

 

Учесници у концентрацији 

 

Привредно друштво Erste Banк је део групе друштава (Erste Grupa), која је аустријска 

група која нуди банкарске и финансијске услуге у централној источној Европи. 

Матично друштво ове групе је Erste Group Bank AG, са седиштем на адреси Am 

Belvedere 1, Беч, Аустрија. Како се наводи у пријави, Erste Grupa je jeдна од највећих 

пружалаца финансијских услуга у централној источној Европи која пружа банкарске 

услуге физичким и правним лицима, а такође и финансијске услуге. Пословање ове 

групе је подељено на пословање са физичким лицима, комерцијално банкарство, 

тржишта на нивоу групе, активни и пасивни менаџмент и локални центар за 

комерцијалне трансакције, кастоди банке, као и центар за комерцијалне трансакције на 

нивоу групе. Ипак, примарна пословна активност ове групе је пружање банкарских 

услуга физичким и правним лицима. 

 

У Републици Србији, зависна друштва Erste Grupе су: 

1. Erste Banк д.о.о. Нови Сад, са седиштем на адреси Булевар ослобођења 5, Нови 

Сад и матичним бројем 08063818.  

2. Предузеће за финансијски лизинг S Leasing d.o.o. Beograd, са седиштем на 

адреси  Милутина Миланковића 3А, Београд, и матичним бројем 17488104. 

3. DC Travel d.o.o. Beograd (у стечају), са седиштем на адреси Немањина 3, 

Београд, и матичним бројем 17378724. 

4. Immorent Singidunum d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Aрсенија 

Чарнојевића 114/1 Београд и матичним бројем 20657561. 

5. Diners Club International Belgrade d.o.o. Beograd (у стечају), са седиштем на 

адреси Немањина 3, Београд, и матичним бројем 06065210. 

6. S Rent d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Милутина Миланковића 3, 

Београд, и матичним бројем 20172274. 

 

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над привредним 

друштвом Commerzbank Hungary Zrt., сa седиштем на адреси Szechenyi rakpart 8, H-

1054 Будимпeштa, Мађарска, регистарски број 01-10-042115 (даље у тексту: циљно 

друштво). Циљно друштво је комерцијална банка која је отворила мађарску филијалу 

1993. године, чија је мрежа у Будимпешти. Ово друштво пружа банкарске и 

финансијске услуге пословним и корпоративним клијентима и тренутно је део 

Commerzbank AG групе банака са седиштем у Немачкој. Према наводима у пријави, у 

Србији, циљно друштво нема регистрована зависна друштва, не остварује било какав 

приход и нема имовину. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Као правни основ концентрације, Комисији је достављен Уговор о купопродаји удела 

закључен 17. децембра 2021. године, између подносиоца и циљног друштва. Овим 
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уговором, подносилац ће стећи 100% удела у Commerzbank и на тај начин појединачну 

контролу над овим друштвом. 

 

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 у концентрацији. Из 

података о укупним годишњим приходима учесника у концентрацији оствареним на 

светском тржишту и на тржишту Републике Србије који су достављени Комисији, 

проистиче да су ови приходи виши од износа остварених укупних годишњих прихода 

из члана 61. став 1. Закона, што значи да је постојала обавеза пријаве предметне 

концентрације. Пријава је поднета у складу са одредбама члана 63. став 1. 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.  

 

Подносилац пријаве сматра да се за потребе оцене ефеката предметне концентрације, а 

узимајући у обзир првенствено пословне активности циљног друштва, релевантно 

тржиште производа треба дефинисати као тржиште пружања банкарских услуга или 

тржиште корпоративних банкарских услуга. 

 

Банкарске услуге су у односу на друге услуге специфичне, јер их пружају 

специјализовани субјекти – банке, чије пословање у Републици Србији је детаљно 

уређено прописима. 

 

Комисија је за потребе предметне концентрације одредила релевантно тржиште  као 

тржиште пружања банкарских услуга, имајући у виду да другачија одлука није од 

утицаја на оцену дозвољености концентрације и да циљно друштво не послује на 

тржишту Србије. 

 

Релевантно географско тржиште Комисија је дефинисала као територију Републике 

Србије, у складу са чланом 6. став 3. у вези члана 2. Закона, прихвативши на тај начин 

предлог подносиоца пријаве. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да циљно 

друштво није присутно на дефинисаном релевантном тржишту, због чега предметна 

концентрација неће довести до хоризонталних преклапања нити до негативних 

вертикалних ефеката на дефинисаном релевантном тржишту. 
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Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји 

забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из 

чл. 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, c.р.           

         

 

 

 

 

 


