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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“, бр. 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 6/0-02-806/2021-1, привредног друштва OTP 
Bank Nyrt, са седиштем на адреси Nádor utca 16, Будимпешта, Мађарска, поднетој 21. 
децембра 2021. године, преко пуномоћника, адвоката Младена Вујића, из адвокатске 
канцеларије Karanović & Partners o.a.d. из Београда, Ресавска бр. 23, дана 20. јануара 
2022. године, доноси следеће 
 

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту 
која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва OTP Bank 
Nyrt, са седиштем на адреси Nádor utca 16, Будимпешта, Мађарска, регистарски број 
01-10-041585, над прирведним друштвом Alpha Bank Albania SHA, ca седиштем на 
адреси Kavaja Avenue, G-KAM, Пoслoвни цeнтaр, Tирaнa, Aлбaниja, регистарски број 
Ј72311006R,  куповином удела. 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве концентрације дана 17. јануара 2022. 
године уплатио ххх и дана 19. јануара уплатио ххх, на рачун Комисије за заштиту 
конкуренције, што укупно представља прописани износ за издавање решења о 
одобрењу концентрације у скраћеном поступку.  

 
Образложење 

 

Привредно друштво OTP Bank Nyrt, са седиштем на адреси Nádor utca 16, 
Будимпешта, Мађарска, регистарски број 01-10-041585 (у даљем тексту: OTP Banka 
или подносилац пријаве), поднело је 21. децембра 2021. године Комисији за заштиту 
конкуренције (у даљем тексту: Комисија) пријаву концентрације број 6/0-02-806/2021-1 
(у даљем тексту: пријава), која настаје стицањем појединачне контроле подносиоца 
пријаве над  привредним друштвом Alpha Bank Albania SHA,ca седиштем на адреси 
Kavaja Avenue, G-KAM, Пoслoвни цeнтaр, Tирaнa, Aлбaниja, регистарски број 
Ј72311006R (даље у тексту: циљно друштво),  куповином удела. 

Пријава је поднета преко пуномоћника, адвоката Младена Вујића из адвокатске 
канцеларије Karanović & Partners o.a.d. оад из Београда, Ресавска бр. 23 

Увидом у предметну документацију, Комисија је утврдила да је пријава потпуна 
и поднета Комисији у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 
Број: 6/0-02-176/2022-3 
Веза: 6/0-0-2-806/2021 

        Датум: 20. јануар 2022. године 

Објављени текст не садржи заштићене податке или 
изостављене податке. Заштићени подаци приказани су 
ознаком [...] или у распону који Комисија сматра 
одговарајућим начином заштите, а изостављени подаци 
ознаком ХХХ. 



2 
 

РС“, бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон) и у складу са чланом 3. Уредбе о 
садржини и начину подношења пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 
5/16, у даљем тексту: Уредба), и да су испуњени услови за поступање и одлучивање 
Комисије по Пријави у скраћеном поступку. 

Комисија је, такође, утврдила да је подносилац пријаве уплатио прописани 
износ за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку, што је 
констатовано у ставу II диспозитива. Доказ о уплати се налази у списима предмета. 

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 

 
OTP Banka представља матично друштво повезаних друштава са којима заједно 

чини OTP Групу. OTP Banka је јавно котирано друштво са међународном власничком 
структуром, коју углавном чине приватни и институционални инвеститори.  

OTP Banka је основана 1949. године у Мађарској под називом Országos Takarék 
Pénztár (Национална штедна банка), за пружање услуга везаних за депозите и кредите 
становништва. Њене активности и овлашћења су се постепено шириле у наредном 
периоду. OTP Група се развијала из процеса приватизације Националне штедне банке 
током 1990-их. Након завршетка сопственог процеса приватизације, OTP Bankа је 
започела и међународно ширење у земљама централне и источне Европе, у којима су 
могућности економског раста сличне онима у Мађарској. Следствено, тренутно је OTP 
Група присутна поред Мађарске, и у Албанији, Словенији, Румунији, Бугарској, 
Хрватској, Србији, Украјини, Русији, Црној Гори и Молдавији.  

У Републици Србији OTP Група има следеће регистровано присуство: 
1. OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad (у даљем тексту: OTP Srbija), са седиштем на 

адреси Трг слободе бр. 5, Нови Сад, матични број 08603537. Претежна 
регистрована делатност друштва је остало монетарно посредовање; 

2. OTP Investments d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Булевар ослобођења бр. 
80, Нови Сад, матични број 20124156. Претежна регистрована делатност oвог 
друштва јесте: остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и 
пензијских;  

3. OTP Factoring Serbia d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Трг слободе бр. 7, 
Нови Сад, матични број 20661429. Претежна регистрована делатност oвог 
друштва јесте: остале непоменуте финансијске услуге, осим осигурања и 
пензијских фондова;  

4. OTP Lizing d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Булевар Михајла Пупина бр. 
115е, Београд, матични број 17519492, претежна регистрована делатност: 
финансијски лизинг; 

5. OTP Leasing Srbija d.o.o. са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 50 
а/б, Београд, матични број 20116161, претежна регистрована делатност: 
финансијски лизинг; 

6. PRIVREDNO DRUŠTVO OTP SERVICES DOO, са седиштем на адреси Булевар 
Михајла Пупина бр. 115е, Београд, матични број 20326042, претежна 
регистрована делатност: изнајмљивање и лизинг аутомобила и лаких моторних 
возила; 



3 
 

7. OTP Osiguranje AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ŽIVOTNO OSIGURANJE 
BEOGRAD, са седиштем на адреси Булевар Зорана Ђинђића бр. 50 а/б, Београд, 
матични број 20561211, претежна регистрована делатност: животно осигурање; 

8. Pevec d.o.o. Beograd, са седиштем на адреси Панчевачки пут бр. 81, Београд, 
матични број: 20052198. Његова претежна регистрована делатност јесте: 
складиштење; 

9. R. E. Four d.o.o. Novi Sad, са седиштем на адреси Булевар ослобођења бр. 80, 
Нови Сад, матични број: 20755300. Његова претежна регистрована делатност 
јесте: куповина и продаја властитих некретнина.  
 
Сва друштва у оквиру OTP Групе представља једног учесника на тржишту у     
складу са чланом 5. Закона.    
Циљно друштво je у искључивом власништву и под искључивом контролом 

привредног друштва Alpha International Holdings Single Member S.A.,зависног друштва 
које припада Alphа Bankа Групи (Грчка) и продавцу у овој трансакцији. Према 
наводима у пријави, Alpha Bankа је једна од највећих банака у Албанији са значајним 
тржишним уделом у свом пословању, која нуди широк спектар производа и услуга 
појединцима, пословним и другим клијентима. 

Према подацима у пријави, Alpha Bankа нема зависна друштва и не остварује 
никакав приход у Републици Србији. 

 
Опис концентрације и акт о концентрацији 

 

Подносилац пријаве је као купац, дана 6. децембра 2021. године закључио, 
Уговор о купопродаји удела са Alpha International Holdings Single Member S.A као 
продавцем (у даљем тексту: Уговор). Уговор се односи на стицање 100%  удела у 
циљном друштву. На основу овог уговора, који је достављен као акт о концентрацији, 
подносилац пријаве стиче појединачну контролу над циљним друштвом. 
 
 Испуњеност услова за подношење пријаве концентрације 

 

Као што из напред приказаног проистиче, предметна концентрација се тиче 
стицања контроле једног учесника на тржишту над другим учесником на тржишту, у 
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Из података достављених Комисији о 
укупним годишњим приходима учесника у концентрацији оствареним на светском 
тржишту, као и о укупном приходу једног од њих оствареном на тржишту Републике 
Србије у 2020. години, проистиче да су ови приходи виши од 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 чланом 63. 
став 1. Закона.  

 
 Релевантно тржиште 

 

 Релевантно тржиште одређено је у складу са чланом 6. Закона и Уредбом о 
критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник РС“, број 
89/2009), и јесте тржиште које обухвата релевантно тржиште производа на 
релевантном географском тржишту. 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 
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или слични услови конкуренције, а који се битно разликују од услова конкуренције на 
суседним територијама. 
 Подносилац пријаве је изразио став да дефиниција релевантног тржишта 
производа може остати отворена, имајући у виду да не постоје хоризонтална 
преклапања ни вертикалне везе између учесника у концентрацији на било ком 
тржишту у Републици Србији, с обзиром на то да циљно друштво  није присутно у 
Републици Србији.  
 У вези са предлогом релевантног тржишта производа, подносилац пријаве је 
навео да банкарске услуге пружају специјализовани субјекти – банке, чије је пословање 
детаљно регулисано. Главни извор права у банкарском сектору је Закон о банкама 
(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015), који поред прописивања 
услова за обављање ове делатности прописује и послове које банке могу да обављају, а 
то су: депозитни послови, кредитни послови, девизни, девизно-валутни и мењачки 
послови, послови платног промета, издавање платних картица, послови с хартијама од 
вредности, брокерско-дилерски послови, гаранцијски послови, куповина, продаја и 
наплата потраживања, послови заступања у осигурању, послови за које је овлашћена 
законом, други послови, чија је природа сродна или повезана са наведеним. 
 Подносилац пријаве је предложио Комисији, да за сврху оцене предметне 
концентрације, релевантно тржиште производа треба да укључује све набројане врсте 
банкарских услуга, јер све регистроване банке у Републици Србији или, пружају све 
банкарске услуге наведене у Закону о банкама или су у могућности да их понуде без 
значајнијих препрека. 

Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и релевантно тржиште 
производа у предметном случају дефинисала као тржиште пружања банкарских услуга. 
  Комисија сматра да, имајући у виду ефекте предметне концентрације, нема 
потребе за додатном сегментацијом релевантног тржишта производа. 

У вези са дефиницијом релевантног географског тржишта, предлог подносиоца 
пријаве Комисији је да дефиниција може да остане отворена, у одсуству забринутости 
у погледу стања конкуренције. Ипак, узимајући у обзир надлежности Комисије као и 
национални оквир пружања релевантних банкарских услуга, подносилац је предложио 
да се релевантно географско тржиште дефинише као територија Републике Србије, што 
је Комисија прихватила. 

 
Оцена ефеката концентрације 

 

 Имајући у виду да Alphа Bankа нема своје присуство у Србији, те да самим тим 
нема ни хоризонаталних преклапања на тржишту, произилази да спровођење 
предметне концентрације неће имати негативне ефекте на конкуренцију и неће на било 
који начин мењати структуру релевантног тржишта.  
 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 другом ставу диспозитива решења је донета 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. 
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 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 и 106/2015 и 95/2018). 

 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Небојша Перић, с.р. 
 
 
 
 
 


