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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

 

 

Број: 01-26-7-003-2/21 

Сарајево,  17.05.2021. године 

 

 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка ф) Закона о 

конкуренцији (''Службени гласник БиХ'', бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а по Захтјеву 

привредног субјекта Нова Љубљанска банка д.д. Љубљана, Трг републике 2, 1000 

Љубљана, Република Словенија, заступана по Адвокатској фирми Сајић о.д. Бања Лука, 

Булевар Војводе Живојина Мишића 49б, 78 000 Бања Лука, запримљеног од стране 

Конкуренцијског савјета дана 26.04.2021. године под бројем: 01-26-7-003-1/21, на 87. 

(осамдесетседмој) сједници одржаној дана 17.05.2021. године, је донио  

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

Привредни субјекат Нова Љубљанска банка д.д. Љубљана, Трг републике 2, 1000 

Љубљана, Република Словенија, (у даљем тексту: Нова Љубљанска банка или Подносилац 

захтјева), заступан по Адвокатској фирми Сајић о.д. Бања Лука, Булевар Војводе Живојина 

Мишића 49б, 78 000 Бања Лука, поднио је Конкуренцијском савјету Захтјев за давање 

мишљења број: Н-99/20 од 22.04.2021. године о примјени прописа у области тржишне 

конкуренције (у даљем тексту: Захтјев), запримљен дана 26.04.2021. године под бројем: 

01-26-7-003-1/21.   

 

У Захтјеву се у битном наводи сљедеће:  

 

 

- Рјешењем Конкуренцијског савјета бр. УП-06-26-1-013-16/20 од 23.11.2020. године 

(„Рјешење"), одобрена је у скраћеном поступку концентрација учесника на 

тржишту која је настала стицањем непосредне појединачне контроле од стране 

привредног субјекта Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана, Трг републике 2, 1000 

Љубљана, Словенија, регистрованог у Привредном регистру Словеније под бројем 

5860571000, над привредним субјектом Комерцијална банка а.д. Београд, Светог 

Саве 14, 11000 Београд, Република Србија, регистрованог при Агенцији за 

привредне регистре Републике Србије под бројем 07737068 („КВ"), куповином 

(..)**1% обичних акција које Република Србија посједује у КБ-у („Трансакција").  

 

 

 

 
1 (..)*подаци представљају пословну тајну у смислу члана 34. Закона 
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- Трансакција је окончана 30.12.2020. године потписивањем Уговора о преносу 

акција и преносом власништва (..)**% обичних акција у КБ-у Новој Љубљанској 

банци и то регистрацијом наведених акција на власничком рачуну Нове 

Љубљанске банке отвореном код Централног регистра депо и клиринг хартија од 

вриједности Републике Србије.  

- Након тога, на основу Рјешења Комисије за хартије од вриједности Републике 

Србије о одобрењу објављивања понуде за преузимање акција бр. 1/2-102-690/13-

21 од 09.03.2021. године, Нова Љубљанска банка је дана 11.03.2021. године 

објавила понуду за преузимање преосталих (..)**% обичних акција КБ и (..)**% 

преференцијалних акција КБ, те је као резултат спроведене понуде за преузимање, 

која је затворена дана 09.04.2021. године, повећао учешће у КБ на (..)**% обичних 

акција. 

 

У Захтјеву се даље наводи и да:  

 

- КБ посједује (..)**% акција у привредном субјекту Комерцијална банка а.д. Бања 

Лука, Јеврејска број 69, Бања Лука, регистрованом у Регистру пословних субјеката 

под бројем 11009778, ПИБ 4402503100008 (у даљем тексту: „КВ БЛ"), док Нова 

Љубљанска банка посједује преосталих (..)**% у КБ БЛ. 

- Нова Љубљанска банка посједује (..)**% акција у привредном субјекту НЛБ банка 

а.д. Бања Лука, Милана Тепића број 4, Бања Лука, регистрованом у Регистру 

пословних субјеката под бројем 01905155, ПИБ 4400949970003 (у даљем тексту: 

,,НЛБ БЛ"), док су остале акције у власништву мањинских акционара. 

 

Нова Љубљанска банка планира да до краја 2021. године дође до интеграције двију банака 

у Републици Српској - КБ БЛ и НЛБ БЛ (чији је директни или индиректни власник Нова 

Љубљанска банка) и то тако што ће доћи до статусне промјене припајања КБ БЛ друштву 

НЛБ БЛ, након чега ће друштво КБ БЛ престати да постоји.  

 

Наводи се даље да би Трансакција представљала тзв. „кровну трансакцију" (која је већ 

одобрена Рјешењем) у односу на припајање које би представљало даљу разраду 

Трансакције и фактичку интеграцију НЛБ БЛ и КБ БЛ. У случају припајања дошло би до 

реструктурирања унутар групе, будући да је након окончања Трансакције НЛБ БЛ остао 

под директном контролом Нове Љубљанске банке као и прије Трансакције, док је КБ БЛ 

потпао под индиректну контролу Нове Љубљанске банка, преко КБ-а, над ким је Нова 

Љубљанска банка стекла директну контролу реализацијом Трансакције. Суштински над 

КБ БЛ неће доћи до промјене контроле. 

 

Мишљење Подносиоца захтјева је да, у случају припајања, не настаје концентрација 

будући да учесници у тој трансакцији нису независни, већ повезани учесници на тржишту, 

односно будући да су оба привредна субјекта и НЛБ БЛ и КБ БЛ већ под контролом Нове 

Љубљанске банке, у смислу члана 2. став 2. Закона о конкуренцији. Додатно, чланом 12. 

став 1 тачка а) Закона о конкуренцији предвиђено је да се концентрацијом, у смислу 

Закона, сматра спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова 

привредних субјеката, што Подносилац захтјева сматра да у конкретном случају није 

испуњено, будући да НЛБ БЛ и КБ БЛ нису независни учесници на тржишту. 

 

Подносилац захтјева сматра да, уколико се у конкретном случају не може примијенити 

члан 2. став 2. Закона о конкуренцији, онда би требало узети у обзир члан 14. став 4. 

Закона који наводи да ће се двије или више концентрација проведене у временском 
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периоду краћем од двије године сматрати једном концентрацијом (више сукцесивних 

стицања дијелова привредног субјекта), извршеном на дан посљедње од ових 

концентрација. Будући да је Уговор о купопродаји акција потписан 26.02.2020. године, те 

да је Трансакција окончана 30.12.2020. године, а да ће се имплементација припајања 

десити до краја 2021. године, Подносилац захтјева је става да се наведени члан Закона 

може примијенити, те да није потребно Конкуренцијском савјету подносити нову пријаву 

концентрације након што дође до потписивања уговора који би био основ за припајање. 

 

Захтјев се, сходно наведеном, односи на давање стручног мишљења да ли је трансакцију 

предвиђену припајањем потребно пријавити Конкуренцијском савјету, у складу са 

Законом о конкуренцији. Поступајући по поднесеном Захтјеву, анализом свих 

достављених података и чињеница из Захтјева, а на основу Закона о конкуренцији, 

Конкуренцијски савјет даје сљедеће мишљење:  

 

Закон о конкуренцији у члану 12. прописује која поступања на тржишту од стране 

привредних субјеката представљају концентрацију док члан 14. истог Закона прописује  

који се услови на тржишту требају испунити да би постојала обавеза пријаве 

концентрације. 

 

Концентрацијом, у смислу члана 12. став (1) Закона, сматра се:  

 

a) спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова привредних 

субјеката; 

b) стицање контроле или превладавајућег утицаја једног, односно више привредних 

субјеката над другим, односно над више других привредних субјеката или дијелом 

другог привредног субјекта, односно дијеловима других привредних субјеката, и 

то: 

1) стјецањем куповином већине акција или удјела основног капитала; или  

2) стицањем већине права гласа; или  

3) на други начин, у складу с одредбама закона који регулишу оснивање 

привредних субјеката и њихово управљање;  

c) заједничко улагање на дугорочној основи, два или више независних привредних 

субјеката, који дјелују као независан привредни субјекат.  

 

У смислу члана 12. став (2) Закона,  стицање контроле се остварује путем права, 

закључивањем споразума или другим средствима којима један или више привредних 

субјеката, било посебно, било заједнички, узимајући у обзир све правне и чињеничне 

околности, стјечу могућност остваривања доминантног утјецаја над једним или више 

привредних субјеката. 

 

Обзиром да је конкретном случају ријеч о припајању зависних привредних субјеката, 

односно интеграцији привредних субјеката НЛБ БЛ, који је у већинском власништву 

привредног субјекта Нова Љубљанска банка и КБ БЛ, који је индиректно у већинском 

власништву Нове Љубљанске банке путем привредног субјекта Комерцијална банка који је 

већ у власништву Нове Љубљанске банке са учешћем од (..)**%, статусна промјена 

припајања привредног субјекта КБ БЛ привредном субјекту НЛБ БЛ након које ће 

привредни субјекат КБ БЛ престати да постоји, имплицира да се не ради се о 

концентрацији у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.   
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Слиједом наведеног, не постоји обавеза подношења пријаве концентрације, сходно 

запримљеном Захтјеву за давање стручног мишљења.  

 

Конкуренцијски савјет, слиједом наведеног, даје ово мишљење искључиво на основу 

података наведених у Захтјеву, те уколико дати подаци одступају од стварног чињеничног 

стања ово мишљење се не може примијенити. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                         

                                                                                                        Предсједник  

             

                                                                                           Др Стјепо Прањић  

 

  

 


