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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 6/0-02-335/2022-1, коју је дана 8. марта 2022. године, 

поднело привредно друштво NLB Lease & Go, leasing, d.o.o. Ljubljana, са седиштем на 

адреси Шландрова улица 2, Љубљана, Словенија, преко адвоката Марка Маровића из 

Београда, Светог Саве 25, дана 05. априла 2022. године, доноси следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која 

настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва NLB Lease & 

Go, leasing, d.o.o. Ljubljana, са седиштем на адреси Шландрова улица 2, Љубљана, 

Словенија, матични број 8645868000, над привредним друштвом Zastava Istrabenz 

Lizing doo Beograd, са седиштем на адреси Деспота Стефана 12, Београд, матични број 

17518844, куповином удела.   

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац  пријаве, дана 9. марта 2022. године, уплатио 

износ од ххх на рачун Комисијe за заштиту конкуренције, што представља 

одговарајући прописани износ за издавање решења о одобрењу концентрације у 

скраћеном поступку. 

Образложење 

 

Привредно друштво NLB Lease & Go, leasing, d.o.o. Ljubljana, са седиштем на адреси 

Шландрова улица 2, Љубљана, Словенија, матични број 8645868000 (даље у тексту: 

подносилац пријаве или NLB), поднело је дана 8. марта 2022. године, преко 

пуномоћника, пријаву концентрације која је заведена под бројем 6/0-02-335/2022-1 

(даље у тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да Комисија за заштиту 
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конкуренције (у даљем тексту: Комисија) одобри концентрацију учесника на тржишту 

у скраћеном поступку. 

Након што је извршен увид у достављену документацију, као и у допуну пријаве од 

дана 1. априла 2022. године, 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 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 

 

Подносилац пријаве, основан у мају 2020.године, као давалац услуга лизинга у 

Словенији, члан је и давалац финансијског лизинга под контролом друштва NOVA 

LJUBLJANSKA BANKA d.d. Љубљана (Група подносиоца). Подносилац нуди лизинг 

за путничка возила, камионе, аутобусе и пољопривредне и грађевинске машине.  

 

Група подносиоца је највећа банкарска и финансијска група у Словенији, како се 

наводи у пријави. Неке од услуга Групе подносиоца обухватају банкарске услуге, 

специјализоване услуге као што су лизинг, факторинг, услуге инвестиционих фондова, 

и друге, а које се пружају кроз филијале, повезана привредна друштва, банкомате, ПОС 

терминале. 

 

Подносилац сам није активан на територији Републике Србије, међутим Група 

подносиоца је активна у Србији, и послује кроз своја зависна друштва: NLB Banka a.d. 

Београд; Комерцијална банка а.д. Београд; NLB Leasing doo Београд-у ликвидацији. 

Друштво NLB Leasing doo Београд је било активно на тржишту лизинга, али оно 

престаје са радом јер се налази у процесу ликвидације. 

 

Спровођењем пријаве, подносилац пријаве стиче контролу над привредним друштвом 

Zastava Istrabenz Lizing doo Beograd, са седиштем на адреси Деспота Стефана 12, 

Београд, матични број 17518844 (даље у тексту: циљно друштво). Циљно друштво је 

основано 2003. године од стране друштва Istrabenz dd Koper, Словенија, са већинским 

уделом од 95,2% у циљном друштву, и Група Застава Возила ад Крагујевац, са уделом 

од 4,8% удела. Пре спровођења трансакције, циљно друштво је под контролом Istrabenz 

DOO Portorož, Словенија (даље у тексту: продавац). Претежна делатност циљног 

друштва је давање лизинга аутомобила на период од две до шест година. Циљно 

друштво нема повезана друштва. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

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

циљном друштву и непокретности друштва, закључен 24. фебруара 2022 године, 

између подносиоца пријаве и продавца.  
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Уговором је предвиђено да подносилац пријаве стекне 95,20% удела у циљном 

друштву, чиме ће стећи појединачну контролу над овим друштвом.  

 

Испуњеност услова 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 је изразио став да релевантно тржиште производа треба да буде 

дефинисано као тржиште пружања услуга лизинга, узимајући у обзир активности 

циљног друштва, као и преклапања између пословних активности учесника у 

концентрацији. Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно 

тржиште производа у предметном случају дефинисала као тржиште пружања услуга 

лизинга. 

 

Подносилац пријаве указује на то да тржиште лизинга обухвата услуге оперативног и 

финансијског лизинга, при чему наводи да главна разлика између оперативног и 

финансијског лизинга потиче од разлике између 1) власништва над предметом лизинга 

(у случају финансијског лизинга предмет лизинга постаје власништво примаоца 

лизинга истеком рока за који је закључен уговор о лизингу и након исплате уговорене 

лизинг накнаде, док у случају оперативног лизинга то није случај) и 2) 

рачуноводственог третмана (оперативни лизинг се посматра као трошак у 

ванбилансној евиденцији, док се финансијски лизинг посматра као имовина примаоца 

лизинга). Разликовање између лизинга који се даје физичким и правним лицима је 

такође могуће, као и друге поделе (по врсти предмета лизинга или по величини 

корисника лизинга). 

 

Комисија сматра да, имајући у виду ефекте предметне концентрације, нема потребе за 

додатном сегментацијом (на оперативни и финансијски лизинг) релевантног тржишта 

производа, имајући у виду да подносилац пријаве није активан на тржишту лизинга у 

Србији. 
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Што се тиче дефиниције релевантног географског тржишта, предлог подносиоца 

пријаве је да се оно дефинише као територија Републике Србије, што је Комисија 

прихватила. 

 

Оцена ефеката концентрације 

 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да с 

обзиром на то да подносилац пријаве, односно Група подносиоца није присутна на 

релевантном тржишту, предложена трансакција неће довести до спречавања, 

ограничавања или нарушавања конкуренције у Србији.  

 

Према проценама у пријави, тржишни удео циљног друштва на релевантном тржишту 

је око /0-5/%. Као најзначајнији конкуренти се наводе Intesa leasing doo Beograd, са 

уделом од /10-20/%; OTP leasing Srbija doo Beograd, са уделом од /10-20/; Unicredit 

leasing doo Beograd, са уделом од /10-20/%; Raiffeisen leasing doo Beograd, са уделом од 

/10-20/%; S leasing doo Beograd, са уделом од /10-20/%; и OTP leasing doo Beograd, са 

уделом од /5-10/%. 

 

Применом критеријума из члана 19. Закона Комисија је оценила да се у конкретном 

случају ради о дозвољеној концентрацији, и да конкуренција неће бити нарушена на 

релевантном тржишту, што опредељује одлуку у првом ставу диспозитива 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.   

      

 


