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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 6/0-02-784/2022-1, коју је дана 22. новембра 2022. године, поднело 

привредно друштво Česká spořitelna, a.s., са седиштем на адреси Olbrachtova 1929/62, Праг, 
Република Чешка, преко пуномоћника, адвоката Срђане Петронијевић из адвокатске 
канцеларије Моравчевић Војновић и партнери АОД Београд, Булевар војводе Бојовића 6-

8, Београд, дана 22.децембра 2022. године доноси следеће    
  

РЕШЕЊЕ 

 

I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која настаје 
стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва Česká spořitelna, a.s., са 
седиштем на адреси Olbrachtova 1929/62, Праг, Република Чешка, матични броj 452 44 

782, над делом привредног друштва Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, са седиштем на адреси U 

Trezorky 921/2, Jinonice, Праг, Република Чешка, матични број 250 83 325, који може 
представљати самосталну пословну целину, куповином кредитног портфолија, дела 
имовине и обавеза, у складу са актом о концентрацији. 

 

II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, друштво Česká spořitelna, a.s., уплатило износ 
од XXX евра, дана 2. децембра 2022. године и доплатило износ од XXX динара, дана 6. 

децембра 2022. године, на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што укупно 

представља 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, 

Праг, Република Чешка, матични број 452 44 782 (даље у тексту подносилац пријаве или 

ČS), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 22. 

новембра 2022. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације која је заведена под 

бројем 6/0-02-784/2022-1 (у даљем тексту: пријава). Подносилац пријаве је предложио да 
Комисија одобри концентрацију учесника на тржишту у скраћеном поступку. Комисији је 
достављена и допуна пријаве 24. новембра 2022. године.  
 

 
Р еп уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 6/0-02-784/2022-5 

Датум: 22.децембар 2022. 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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Након што је извршен увид у достављену документацију и на основу свих чињеница које 
проистичу из садржаја поднете пријаве и њене допуне, 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). Доказ о 

извршеној уплати, којим се потврђује да је уплаћен прописани износ за издавање акта 
Комисије, што је утврђено у ставу II диспозитива, налази се у списима предмета. 
 

На основу члана 45. Закона, подносиоци пријаве су поднели 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 ČS је део Erste групе друштава (даље у тексту: Erste група), којом 

управља друштво Erste Group Bank AG, са седиштем на адреси Am Belvedere 1, Беч, 

Аустрија, листирано на берзама у Бечу, Прагу и Букурешту. Erste група је пружалац 

финансијских услуга у седам држава у централној и источној Европи. 

Erste група се бави пружањем банкарских услуга физичким и правним лицима, као и 

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 брокерско-дилерске 
услуге и услуге глобалног извршења. Пословање групе је подељено у шест пословних 

сегмената: послови са становништвом; послови са привредом; тржишта на нивоу групе; 
управљање активом/пасивом и локални центар за послове са привредом; штедне банке и 

центар за послове са привредом на нивоу групе. 

Erste групе послује и у Србији, преко друштва ERSTE BANK AD NOVI SAD, са седиштем 

на адреси Булевар ослобођења 5, Нови Сад, матични број 08063818. Основна делатност 
Erste групе у Србији је пружање банкарских услуга физичким и правним лицима.  

Спровођењем концентрације, подносилац пријаве стиче контролу над делом привредног 
друштва Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, са седиштем на адреси U Trezorky 921/2, Jinonice, 

Праг, Република Чешка, матични број 250 83 325, који може представљати самосталну 

пословну целину (даље у тексту: циљно пословање). Циљно пословање обухвата кредитни 

портфолио и релевантну имовину и обавезе друштва Sberbank CZ, у складу са актом о 

концентрацији, и то: [...] 

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

Србији.  

У пријави се наводи да је друштву Sberbank CZ законски укинута дозвола за рад решењем 

Народне банке Чешке, па му самим тим није дозвољено да прима депозите и одобрава 
кредите, као ни да обавља друге активности, изузев оних које су неопходне за измиривање 
потраживања и обавеза друштва. Због тога је 29. јула 2022. године покренут стечајни 

поступак над друштвом Sberbank CZ, и 26. августа 2022. године проглашен је стечај, када 
је наложено да имовина друштва буде део поступка ликвидације због инсолвентности. 

Sberbank CZ је тренутно у поступку ликвидације због инсолвентности. Sberbank CZ, које 
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је власник циљног пословања, сада пружа само неопходне банкарске услуге својим 

клијентима, у вези са укидањем дозволе за рад, како се наводи у пријави. 

 

Опис трансакције и акт о концентрацији 

 

Трансакција се односи на стицање појединачне контроле од стране подносиоца пријаве 
над циљним пословањем. Као акт о концентрацији, Комисији је достављен Уговор о 

будућем уговору о куповини подухвата, закључен 7. новембра 2022. године. Овим 

уговором, чији је саставни део договорена форма коначног Уговора о куповини подухвата, 
предвиђено је да подносилац купи циљно пословање. Потписивање коначног Уговора је 
условљено прибављањем претходне коначне и обавезујуће сагласности Народне банке 
Чешке и Општинског суда у Прагу који поступа као стечајни суд. 

 

Услови за подношење пријаве 

 

Из свега наведеног произилази 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 
достављених Комисији о укупним приходима групе којој припада подносилац пријаве у 

свету и у Републици Србији у 2021. години, проистиче да су ови приходи виши од 

прописаних износа остварених укупних годишњих прихода из члана 61. став 1. Закона. 
Пријава је поднета у складу са чланом 63. став 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. 

Подносилац предлаже да се релевантно тржиште производа за потребе оцене ове 
трансакције може дефинисати као тржиште за одобравање зајмова, без даље поделе или 

потребе да се заузме коначан став о прецизној подели релевантног тржишта. У пријави се 
наводи и да се активности које се односе на циљно пословање преклапају са активностима 
подносиоца у сегменту одобравања зајмова, али не у Србији.  

Узимајући у обзир досадашњу праксу, а полазећи од делатности циљног пословања, 
Комисија је за оцену предметне концентрације, дефинисала релевантно тржиште 
производа као тржиште кредитних послова и потраживања од комитената. Комисија је за 
оцену ефеката предметне концентрације, релевантно географско тржиште одредила као 

територију Републике Србије, у складу са чланом 6. став 3. а у вези члана 2. Закона. 

 

 

 



4 

 

Оцена ефеката концентрације 

Приликом оцене ефеката предметне концентрације, Комисија је констатовала да циљно 

пословање није активно на релевантном тржишту, на основу чега је закључила да 
спровођење предметне концентрације неће довести до хоризонталних преклапања 
активности учесника у концентрацији на овом тржишту и да конкуренција неће бити 

нарушена 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 чл. 19. Закона. 
Из тог разлога је одлучено  као у ставу I диспозитива овог решења.  

Одлука у ставу II диспозитива решења 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 бр. 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. 

 

 

 


