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Реп ублика Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска 25/IV, Београд
Број: 6/0-02-276/2021-5
Датум: 11. март 2021. 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 6/0-02-276/2020-1, коју су дана 12. фебруара 2021. године
поднела привредна друштва Banka Poštanska štedionica a.d, са седиштем на адреси
Краљице Марије бр. 3, Београд, Република Србија, и mts банка а.д, са седиштем на
адреси Франше д'Епереа бр. 88, Београд, Република Србија, преко пуномоћника
адвоката Стефана Антонића, Радничка бр. 51б, Београд, дана 11. марта 2021. године,
доноси следеће

РЕШЕЊЕ
I ОДОБРАВА СЕ у скраћеном поступку концентрација учесника на тржишту која
настаје спајањем привредних друштава Banka Poštanska štedionica a.d, са седиштем на
адреси Краљице Марије бр. 3, Београд, Република Србија, матични број 07004893, и mts
банка а.д, са седиштем на адреси Франше д'Епереа бр. 88, Београд, Република Србија,
матични број 09081488, до које долази припајањем друштва mts банка a.d. друштву
Banka Poštanska štedionica a.d.
II УТВРЂУЈЕ СЕ да су подносиоци пријаве дана 23. фебруара 2021. године уплатили
износ од ХХХ (ХХХ) динара на рачун Комисије за заштиту конкуренције, што одговара
прописаном износу за издавање решења о одобрењу концентрације у скраћеном
поступку.

Образложење
Привредна друштва Banka Poštanska štedionica a.d, са седиштем на адреси Краљице
Марије бр. 3, Београд, Република Србија, матични број 07004893, и mts банка а.д, са
седиштем на адреси Франше д'Епереа бр. 88, Београд, Република Србија, матични број
09081488 (у даљем тексту: Poštanska štedionica и mts банка или заједно подносиоци
пријаве), поднела су Комисији за заштиту конкуренције (даље у тексту: Комисија), 12.
фебруара 2021. године, преко пуномоћника, пријаву концентрације број 6/0-02276/2020-1 (у даљем тексту: пријава). Подносиоци пријаве су предложили да Комисија
одобри концентрацију у скраћеном поступку. Комисији је достављена допуна пријаве
дана 19. фебруара 2021. 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
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.
Учесници у концентрацији
Poštanska štedionica је банка универзалног карактера која својим клијентима пружа
широк спектар банкарских услуга као што су: текући и девизни рачуни, динарска и
девизна штедња, електронски платни промет, платне картице, девизни трансфери,
издавање гаранција, кредитне линије за привреду и становништво, операције са
хартијама од вредности и др. Ова банка је основана 1921. године и налази се у
већинском власништву Републике Србије која поседује 79,01% акција. Мањински
акционари ове банке су Јавно предузеће Пошта Србије које поседује 19,95% акција,
републички фонд ПИО који поседује 1,01% акција и Републички фонд за развој Србије
који поседује 0,03% акција.
Тренутно, Poštanska štedionica на територији Републике Србије поседује око 160
експозитура и члан је картичарског система друштва Visa Inc., Master Card-a, као и
један од највећих издаваоца домаћег бренда - DinaCard. Укупан број издатих картица
ове банке је преко два милиона.
mts банка је основана 1990. године под називом Beogradska banka „Prištinska banka“ d.d.
Priština, а током свог постојања је више пута мењала своје пословно име и седиште.
Године 2014. већински акционар ове банке постало је друштво Telekom Srbija a.d, са
седиштем на адреси Таковска бр. 2, Београд, Република Србија, матични број 17162543,
а од 2015. године она послује под садашњим називом. mts банка представља
универзалну финансијску институцију која својим клијентима пружа широк спектар
банкарских услуга и производа уз примену најсавременије информационе технике и
технологије. Асортиман услуга и производа ове банке обухвата електронски платни
промет у земљи и са иностранством, текуће и девизне рачуне за правна и физичка лица,
динарску и девизну штедњу, платне картице, кредите за привреду и становништво, при
чему се сегмент пословања са становништвом заснива на концепту „дигиталног
банкарства“. Од октобра 2020. године, mts банка се налази у потпуном власништву
(100% акција) друштва Telekom Srbija.
Подносиоци пријаве спровођењем предметне трансакције намеравају спајање својих
пословања на начин који ће приказан у наредном делу овог Образложења.
Опис концентрације и aкт о концентрацији
Намера подносилаца пријаве је да се mts банка припоји Poštanskој štedionici, након чега
ће mts банка без поступка ликвидације престати да постоји као независан учесник на
тржишту, а ентитет који ће наставити да постоји након наведене статусне промене биће
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Poštanskа štedionicа. При томе, највећи акционари Poštanskе štedionicе након
спровођења предметне трансакције ће бити Република Србија са 71,05% акција, Јавно
предузеће Пошта Србије са 17,94% акција, као и друштво Telekom Srbija a.d., Beograd
са мањинским неконтролним уделом од 10,08% акција.
Као правни основ предметне концентрације, Комисији је достављен Нацрт Уговора о
припајању mts банке банци Poštanskој štedionici, који су подносиоци пријаве закључили
дана 12. фебруара 2020. године, којим је регулисана структура предметне трансакције,
као и међусобна права и обавезе уговорних страна.
Испуњеност услова за подношењe пријаве
Комисија је закључила да пријављена трансакција представља концентрацију у смислу
члана 17. став 1. тачка 1) Закона.
На основу достављених података о висини укупних прихода које су учесници у
концентрацији остварили на тржишту Републике Србије у 2020. години, Комисија је
утврдила да су учесници у концентрацији имали обавезу да пријаве 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 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.
Узимајући у обзир своје пословне активности, подносиоци пријаве су предложили да се
за потребе оцене ефеката предметне трансакције релевантно тржиште производа/услуга
дефинише као тржиште пружања банкарских услуга.
Подносиоци пријаве представљају универзалне банке које својим клијентима пружају
широк спектар банкарских услуга, о чему је било речи у претходном делу овог
Образложења.
У својим ранијим одлукама, Комисија је утврдила следеће главне сегменте у области
банкарских услуга:
- Банкарски послови са становништвом
- Банкарски послови са привредом
- Инвестиционо банкарство и
- Услуге финансијских тржишта.
Банкарски послови са становништвом се односе на банкарске услуге физичким лицима,
као што су услуге отварања и вођења текућих рачуна, услуге платног промета
укључујући издавање платних картица, услуге полагања депозита, услуге кредитирања
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(потрошачки кредити, стамбени кредити, кредити за обртна средства, хипотекарни
кредити и др.), понуда инвестиционих производа као што су заједнички фондови,
пензиони фондови и брокерски послови са хартијама од вредности. Банке се такође
баве и дистрибуцијом појединих производа осигурања својим клијентима.
Банкарски послови са привредом обухватају широк спектар банкарских услуга које
банке нуде правним лицима, односно великим корпоративним клијентима и малим и
средњим предузећима, као на пример отварање и вођење текућих рачуна, услуге
платног промета, одобравање различитих врста кредита, депозитни послови,
међународни платни промет итд.
Инвестиционо банкарство обухвата широк спектар услуга које се односе на пословање
са хартијама од вредности као што су брокерске и кастоди услуге, саветовање
приликом спајања и аквизиција, анализа финансијских тржишта итд.
Услуге финансијских тржишта обухватају услуге као што су трговина хартијама од
вредности, обвезницама и инструментима тржишта новца, које банке пружају
институционалним клијентима, правним лицима и професионалним трговцима који
немају директан приступ финансијским тржиштима.
У Републици Србији пословање у банкарском сектору је регулисано Законом о банкама
(„Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 91/2010 и 14/2015) којим су уређени оснивање,
пословање, организација и начин упављања, као и контрола, реструктурирање и
престанак рада банака.
Комисија је прихватила предлог подносиоца пријаве и за оцену предметне
концентрације закључила да није потребно додатно сегментирати релевантно тржиште
производа. У конкретном случају и за оцену предметне концентрације, релевантно
тржиште производа Комисија је дефинисала као тржиште пружања свих банкарских
услуга. Дефинисаним релевантним тржиштем производа обухваћене су све напред
наведене врсте услуге.
Комисија је за потребе предметне концентрације релевантно географско тржиште
дефинисала као територију Републике Србије, у складу са предлогом подносилаца
пријаве.
Оцена ефеката концентрације
Приликом испитивања ефеката пријављене концентрације на конкуренцију, Комисија
је констатовала да су учесници у концентрацији присутни на дефинисаном релевантном
тржишту.
Према подацима Народне банке Србије, ажурираним на дан 10. новембар 2020. године,
који се односе на трећи квартал 2020. године (https://nbs.rs/sr/finansijskeinstitucije/banke/bilans-stanja/) тржишни удео Poštanskе štedionicе на тржишту пружања
свих банкарских услуга у Републици Србији на основу билансне активе износио је око
5,90%, при чему је mts банка у истом периоду и према истом критеријуму имала
тржишни удео од око 0,3%. Заједнички тржишни удео подносилаца пријаве у трећем
кварталу 2020. године на тржишту пружања свих банкарских услуга у Републици
Србији износио је око 6,2%. Највећи конкуренти учесника у концентрацији према
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истом критеријуму на тржишту пружања свих банкарских услуга у Републици Србији у
посматраном периоду били су Banca Intesa a.d. Beograd са тржишним уделом од
15,24%, Unicredit Bank Србија а.д. Београд са тржишним уделом од 11,38% и
Komercijalna banka a.d. Beograd са тржишним уделом од 10,19%.
На основу наведеног, Комисија је закључила да спровођење предметне концентрације
неће довести до значајних хоризонталних преклапања активности учесника у
концентрацији, нити ће проузроковати негативне вертикалне ефекте на тржишту
пружања свих банкарских услуга у Републици Србији.
Имајући у виду све претходно наведено, Комисија је закључила да не постоји
забринутост у погледу било ког критеријума за оцену дозвољености концентрације из
члана 19. Закона. Из тог разлога је одлучено као у ставу I диспозитива овог решења.
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 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.
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