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Р еп убл и ка Ср би ја
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/ IV, Београд
Број: 6/0-02-343/2020-10
Датум: 27. март 2020. године
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 6/0-02-343/2020-1 од 12. марта 2020. године,
коју је поднело привредно друштво „Nova Ljubljanska banka“ d.d. са седиштем на
адреси Трг републике 2, Љубљана, Словенија, преко пуномоћника адвоката Ксеније
Сорајић Баковић, Булевар Михаила Пупина 10Л, Београд, дана 27. марта 2020. године,
доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту
која настаје стицањем појединачне контроле од стране привредног друштва „Nova
Ljubljanska banka“ d.d. са седиштем на адреси Трг републике 2, Љубљана, Словенија,
регистарски број 5860571000, над привредним друштвом „KOMERCIJALNA BANKA“
AD, са седиштем на адреси Светог Саве 14, Београд, матични број 07737068, стицањем
акција.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве, дана 24. марта 2020. године,
уплатио XXX на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара прописаном
износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном поступку.
Образложење
Привредно друштво „Nova Ljubljanska banka“ d.d. са седиштем на адреси Трг
републике 2, Љубљана, Словенија, регистарски број 5860571000 (даље у тексту:
подносилац пријаве), поднело је Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту:
Комисија), дана 12. марта 2020. године, преко пуномоћника адвоката Ксеније Сорајић
Баковић, Булевар Михаила Пупина 10Л, Београд, пријаву концентрације која је
заведена под бројем 6/0-02-343/2020-1. Допуна пријаве је поднета 19. марта 2020.
године.
Увидом у достављену документацију, Комисија је утврдила да је поднета пријава
потпуна и у складу са чланом 3. Уредбе о садржини и начину подношења пријаве
концентрације („Службени гласник РС“, број 5/16), чиме су испуњени услови за
поступање Комисије у поступку испитивања пријављене концентрације. У списима

1

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 о заштити конкуренције („Службени гласник РС“,
број 51/09 и 95/13, даље у тексту: Закон), 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.
1. Учесници у концентрацији
Подносилац пријаве послује као матично друштво, у оквиру међународне
банкарске и финансијске „NLB“ групе у Словенији, која је стратешки усредсређена на
изабрана тржишта на простору југоисточне Европе. У оквиру „NLB“ групе послују
банке (са 94 филијале у различитим земљама – нпр. Словенија, Србија, Северна
Македонија, Босна и Херцеговина, Цpна Гора), неколико друштава за помоћне услуге
(управљање имовином, осигурање, управљање непокретностима итд.) и друга зависна
друштва у добровољној ликвидацији. Акције подносиоца пријаве се котирају на
Љубљанској берзи, а глобалне потврде о депонованим акцијама, које представљају
акције, листиране су на Главном тржишту Лондонске берзе. Највећи акционар ове
банке је Република Словенија, са 25% власништва.
Зависна друштва подносиоца пријаве у Републици Србији су NLB banka a.d.
Beograd, NLB d.o.o. Srbija, SPV 2 d.o.o. и REAM d.o.o. Beograd. Поред наведених,
зависна друштва која су у поступку ликвидације су NLB InterFinanz d.o.o. Beograd,
NLB Leasing d.o.o. Beograd и Prvi faktor d.o.o. Beograd. Списак свих повезаних
друштава „NLB“ групе налази се у списима предмета.
Спровођењем концентрације, подносилац пријаве ће стећи појединачну контролу
над привредним друштвом „KOMERCIJALNA BANKA“ AD, са седиштем на адреси
Светог Саве 14, Београд, матични број 07737068 (даље у тексту: циљно друштво).
Претежна делатност циљног друштва је „остало монетарно посредовање“, а као банка,
ово друштво на територији Србије пружа све банкарске услуге свим категоријама
клијената. Циљно друштво је јавно акционарско друштво, регистровано 25. октобра
2001. године, и његов највећи акционар је Република Србија, као власник 83,29%
укупног броја обичних акција и 81,42% укупног броја акција циљног друштва.
Циљно друштво има три зависна друштва: KomBank Invest a.d. Beograd,
Komercijalna banka a.d. Podgorica и Komercijalna banka a.d. Banja Luka. У Србији, циљно
друштво послује у банкарском сектору, а преко зависног друштва KomBank Invest, на
тржишту управљања инвестиционим фондовима. KomBank Invest je нејавно
акционарско друштво које послује у складу са Законом о инвестиционим фондовима.
На крају 2019. године, друштво KomBank Invest je управљало следећим инвестиционим
фондовима: KomBank IN FOND — отворени инвестициони фонд (балансирани фонд);
KomBank NOVČANI FOND — отворени инвестициони фонд (фонд очувања вредности
имовине); KomBank DEVIZNI FOND — отворени инвестициони фонд (фонд очувања
вредности имовине).
2. Опис концентрације и aкт о концентрацији
Правни основ за концентрацију је Уговор о купопродаји акција, закључен 26.
фебруара 2020. године, између Републике Србије, коју заступа Влада РС, као продавца,
и подносиоца пријаве, као купца акција циљног друштва. Овим уговором је предвиђено
да подносилац пријаве стекне 83,29% укупног броја обичних акција, односно 81,42%
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укупног броја акција циљног друштва, и тиме појединачну контролу над циљним
друштвом.
3. Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у
смислу члана 17. став 1. тачка 2) Закона. Узимајући у обзир да у тренутку подношења
предметне пријаве финансијски извештаји зa 2019. годину нису били доступни,
подносилац пријаве је Комисији доставио финансијске извештаје који се односе на
2018. годину. На основу достављених података о висини укупних прихода које су
учесници у концентрацији остварили на светском тржишту и тржишту Републике
Србије у 2019.години, Комисија је утврдила да је подносилац пријаве имао обавезу да
пријави концентрацију, јер је укупан приход учесника већи од износа који су
прописани чланом 61. Закона, као услова за пријаву концентрације. Комисија је
утврдила да је пријава концентрације поднета у складу са чланом 63. став 1. Закона.
4. Релевантно тржиште
Комисија је утврдила релевантно тржиште у складу са чланом 6. Закона и
Уредбом о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени гласник
РС“, бр. 89/2009). За оцену ефеката предметне концентрације, Комисија је у
конкретном случају одредила следећа релевантна тржишта производа:
1) тржиште пружања банкарских услуга;
2) тржиште управљања инвестиционим фондовима.
Комисија је на тај начин прихватила предлог подносиоца пријаве који сматра да
се релевантна тржишта производа могу дефинисати на наведени начин, имајући у виду
активности учесника у концентрацији и преклапања у њиховим пословним
активностима.
У погледу првог релевантног тржишта, подносилац пријаве је указао и на праксу
Комисије и Европске комисије у складу са којом основну поделу тржишта банкарског
сектора чине следеће главне категорије: банкарски послови са становништвом,
банкарски послови са привредом и услуге на финансијским тржиштима. Тржиште
пружања банкарских услуга могуће је додатно сегментирати, према врсти послова, на
тржиште банкарских послова са становништвом, тржиште банкарских послова са
привредом, тржиште послова посредовања на финансијским тржиштима и
инвестиционог банкарства.
Малопродајно банкарство (банкарски послови са становништвом) обухвата
услуге које се пружају физичким лицима, домаћинствима и малим правним лицима и
састоје се од услуга отварања и вођења текућих рачуна, депозита, потрошачких
кредита, кредитних и дебитних картица, заједничких фондова, хипотека и других
видова управљања средствима.
Корпоративно банкарство (банкарски послови са привредом) представља
пружање банкарских услуга средњим и великим правним лицима и састоји се од услуга
вођења рачуна, депозита, кредита, домаћих и међународних плаћања, акредитива и
савета који се тичу припајања и аквизиција.
Услуге финансијских тржишта обухватају услуге као што су трговина хартијама
од вредности, обвезницама и инструментима тржишта новца.
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У вези са другим релевантним тржиштем, подносилац пријаве наводи да је
потребно имати у виду пословне активности циљног друшва које оно обавља преко
зависног друштва „KomBank Invest“, као и праксу Комисије.
У Републици Србији, инвестициони фондови су институције колективног
инвестирања у оквиру којих се прикупљају и улажу новчана средства у различите
врсте имовине са циљем остварења прихода и смањења ризика улагања. Друштва која
се баве управљањем имовином су друштва за управљање инвестиционим фондовима,
чији надзор обавља Комисија за хартије од вредности Републике Србије. Имајући у
виду да друштво KomBank Invest управља са три инвестициона фонда, користећи
различите инвестиционе стратегије (са различитим степеном ризика), Комисија је
друго релевантно тржиште производа дефинисала на наведени начин.
Комисија сматра да у овом случају није потребно додатно сегментирати
релевантна тржишта производа, с обзиром на то да концентрација свакако неће
нарушити конкуренцију.
Подносилац пријаве је предложио да се релевантна географска тржишта
дефинишу као територија Републике Србије. У складу са претходном праксом,
релевантна географска тржишта, Комисија је дефинисала на националном нивоу, те је
прихватила предлог подносилаца пријаве.
5. Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију,
Комисија је, на основу доступних података и података које су јој доставили
подносиоци пријаве, оценила да концентрација неће нарушити конкуренцију на
релевантном тржишту, имајући у виду да подносилац пријаве послује са занемарљивим
тржишним уделом на тржишту пружања банкарских услуга, а да на тржишту
управљања инвестиционим фондовима у Србији уопште не послује.
Према подацима Народне банке Србије, ажурираним на дан 5. децембар 2019.
године,1 тржишни удео подносиоца пријаве на тржишту пружања банкарских услуга
износи око 1,68%, а циљног друштва око 10,54%. Највећи конкуренти према
критерујуму нето билансне активе су следеће банке са тржишним уделима: Banca
Intesa AD – са 15,89%, Unicredit Bank Srbija АD - са 11,50%, OTP Banka Srbija a.d.
(бивша Societe Generale banka Srbija AD) – са 8,30%, Raiffeisen Banka AD- са 7,89%, и
Banka Poštanska štedionica a.d.– 5,09%.
На тржишту управљања инвестиционим фондовима, подносилац пријаве не
послује, а према његовим проценама, удео циљног друштва на овом тржишту је око
7%. С обзиром на то да у моменту подношења пријаве, није јавно објављен Извештај
Комисије за хартије од вредности Републике Србије за 2019. годину, подносилац
пријаве наводи да, према подацима циљног друштва, не постоје значајна одступања у
вредности целокупне имовине и тржишног удела циљног друштва у 2019. години. Као
најважнији конкуренти се наводе Raiffeisen Euro Cash, Raiffeisen World and Raiffeisen
Cash (са уделом од 86%), Illirika Cash Dinar (са уделом од 1%) и Intesa Invest Comfort
Euro (са уделом од 4%)
У складу са наведеним, Комисија je утврдила да је концентрација дозвољена у
смислу члана 19. Закона, због чега је одлучено као у ставу I диспозитивa.
Одлука у ставу II донета је применом члана 65. став 5. Закона, као и члана 2. став
1. тачка 6. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије, на
1

Вид. https://www.nbs.rs/internet/latinica/50/50_5.html, последњи приступ 23. март 2020. године.
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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. Достављање ће се у смислу примене прописаних
рокова, сматрати извршеним кад истекне 15 дана од дана престанка ванредног стања.
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.
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