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     Број: 01-26-7-10-3/21 

Сарајево, 04.10.2021. године 

 

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 за давање мишљења привредног субјекта Банка 

Поштанска штедионица а.д. Краљице Марије 3, 11120 Београд, Република Србија, 

запримљен дана 15.09.2021. године под бројем: 01-26-7-10-1/21, Конкуренцијски савјет 

на 93. (деведесеттрећој) сједници одржаној дана 04.10.2021. године, донио је 

 

 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

 

Привредни субјекат Банка Поштанска штедионица а.д. Краљице Марије 3, 11120 

Београд, Република Србија (у даљем тексту: Подносилац захтјева или БПШ), поднио је 

Конкуренцијском савјету Захтјев за давање мишљења број: А0022-2-2646 од 

10.09.2021. године (у даљем тексту: Захтјев), запримљен дана 15.09.2021. године под 

бројем: 01-26-7-10-1/21. 

 

У наведеном Захтјеву тражи се мишљење у складу са чланом 25. став (1) тачка ф) 

Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) ( у даљем 

тексту: Закон), да ли у конкретном случају постоји обавеза пријаве концентрације у 

Босни и Херцеговини. 

 

Подносилац захтјева у битном наводи сљедеће: 

 

• да је Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд, Краљице Марије 3, 11120 

Београд, Република Србија, регистрована код Агенције за привредне регистре 

Републике Србије под бројем 07004893 (у даљем тексту: „БПШ”), је банка 

организована у складу са законима Републике Србије и разматра куповину 100 

% акција Комерцијалне банке ад. Бања Лука, Јеврејска број 69, 78000 Бања 

Лука, која је регистрована у Регистру пословних субјеката Републике Српске 

под бројем 11009778 (у даљем тексту: „КББЛ”), банке организоване у складу са 

законима Републике Српске, Босна и Херцеговина; 

 

• да је БПШ у већинском власништву Републике Србије са учешћем од 71,5%, ЈП 

Пошта Србије са учешћем од 17,94 %, Телеком Србија са учешћем од 10,08%, 

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање са учешћем од 0,90 % и 

Фонд за развој Републике Србије има 0,03 % акција са правом гласа (Централни 

регистар хартија од вриједности Републике Србије: 

http://www.crhov.rs/?()pcija=1); 

 

• да је Комерцијална банка ад. Београд, Светог Саве број 14, 11000 Београд, 

Република Србија регистрована код Агенције за привредне регистре Републике 

Србије под бројем 07737068 (у даљем тексту: „КББ") власник је 99,99 % акција 

КББЛ, док је 0,01 % акција у власништву Нове Љубљанске Банке д.д. Љубљана, 
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Трг Републике број 2, 1000 Љубљана, Словенија (у даљем тексту: „НЛБ”) — 

(Бањалучка берза хартија од вриједности: 

https://www.blberza.com/Pages/lssuerData.aspx?code=kMCB); 

 

• да је КББ под директном контролом НЛБ-а која је власник 88,28 % акција са 

правом гласа КББ  (Централни регистар хартија од вриједности Републике 

Србије: http://www.crhov.rs/?Opcija=1); 

 

• да у Босни и Херцеговини, поред КББЛ, послују још две банке које су чланице 

НЛБ групе, односно које су у власништву НЛБ-а, и то НЛБ Банка д.д. Сарајево 

и НЛБ Банка ад. Бања Лука; 

 

• да би се куповина 100 % акција КББЛ спровела на основу уговора о 

купопродаји кроз директну продају акција КББЛ између КББ као продавца и 

БПШ као купца, уз поштовање регулаторног оквира Републике Српске и Босне 

и Херцеговине, а имајући у виду да је КББЛ акционарско друштво чије су 

акције укључене у трговање на Бањалучкој берзи. Директној продаји акција 

претходио би откуп 0,0196 акција у власништву НЛБ-а којим би КББ повећала 

власничко учешће у КББЛ на 100 %; 

 

• да по закључењу уговора о купопродаји, БПШ има обавезу и да Комисији за 

заштиту конкуренције у Републици Србији пријави концентрацију у складу са 

одредбама Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС” број 51/09 и 

95/13); 

 

• да је чланом 14. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ” број 48/05, 

76/07 и 80/09) обавеза пријаве намјераване концентрације постоји уколико су 

испуњени сљедећи услови: 

а) да укупни годишњи приход свих учесника концентрације остварен продајом 

роба и/или услуга на светском тржишту износи 100.000,00 конвертибилних 

марака (у даљем тексту: „БАМ”) по завршном рачуну у години која је 

претходила концентрацији; и 

б) да укупни годишњи приход учесника у концентрацији сваког од најмање два 

привредна субјекта учесника концентрације остварен продајом роба и/или 

услуга на тржишту Босне и Херцеговине износи најмање 8.000.000,00 БАМ по 

завршном рачуну у години кор је претходила концентрацији, или ако је њихово 

заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 40 %. 

• да БПШ нема зависних друштава и у овом тренутку обавља банкарско 

пословање искључиво на тржишлу Републике Србије. Остварени приход у 

претходној финансијској години на тржишту Републике Србије износио је више 

од 100.000.000 БАМ, а једини приход који је БПШ остварила на тржишту Босне 

и Херцеговине у току претходне финансијске године је приход по основу 

камате на дугорочне обвезнице које је издала Република Српска и исти је 

износио 1.955.600 БАМ; 

• да је КББЛ у претходној години остварила приход већи од 8.000.000 БАМ, а 

исто се односи и на остале  чланице НЛБ Групе које послују на територији 

Босне и Херцеговине и које су повезана лица КББЛ (НЛБ Банка д.д. Сарајево и 

НЛБ Банка ад. Бања Лука). 

•  

Укупни приход у  2020. 
БПШ КББЛ* 

Босна и Херцеговина 
1.955.600 БАМ већи од 8.000.000 БАМ 

https://www.blberza.com/Pages/lssuerData.aspx?code=kMCB
http://www.crhov.rs/?Opcija=1
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*Напомена: према подацима наведеним у Годишњем извјештају о пословању КББЛ за 

2020. годину  (https://Www.kombank-bl.com/finansijski-izvjestaji) 

 

Учешће на тржишту у  2020. БПШ КББЛ* 

Босна и Херцеговина 0% мање од  40% 

 

**Напомена: према подацима наведеним у Извештају Агенције за банкарство 

Републике Српске о стању у банкарском систему Републике Српске за период 

01.01.2020.-31.12.2020, године, КББЛ са још две банке припада најмањој групи банака у 

Републици Српској према величини бруто билансне активе, и то групи са бруто 

активом испод 700 милиона БАМ и које заједно имају учешће од 14,1% у укупној бруто 

активи банкарског сектора, 14,5 % у укупним кредитима, 13,6% у укупним депозитима, 

те запошљавају 20,5% од укупног броја запослених у банкарском сектору 

(https://www.abrs.ba/sr/izvjestaji/c3) 

 

Имајући у виду наведено, обраћају се са Захтјевом за давање мишљења да ли у 

конкретном случају постоји обавеза пријаве концентрације у Босни и Херцеговини, 

имајући у виду да: 

 

1. БПШ не обавља пословање у Босни и Херцеговини; 

2. једини приход БПШ остварен у Босни и Херцеговини потиче од камате на 

дугорочне обвезнице Републике Српске и исти је мањи од 8.000.000 БАМ; 

3. критеријум заједничког учешћа од најмање 40 % на тржишту Босне и 

Херцеговине није испуњен 

 

Поступајући по Захтјеву, Конкуренцијски савјет је анализирао и процјенио све 

релевантне чињенице које су у њему наведене, као и прописе који то регулишу.  

 

Приликом израде мишљења Конкуренцијски савјет се користио одредбама члана 12. 

став (1) и члана 14. став (1) Закона, као и одредбама члана 2. Одлуке о начину 

подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката 

(''Службени гласник БиХ'', бр. 34/10) (у даљем тексту: Одлука).  

 

Одредбе члана 12. став (1) Закона гласе:  

 

''(1) Концентрацијом, у смислу овог закона, сматра се:  

а) спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова привредних 

субјеката;  

б) 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) стицањем куповином већине акција или учешћа 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;  

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

субјеката, који дјелују као независан привредни субјекат.''  

 

Одредбе члана 14. став (1) Закона гласе: 

  

''(1) Намјеравану концентрацију привредних субјеката, из члана 12. став (1) овог закона, 

учесници концентрације су обавезни пријавити, и то када су испуњени сљедећи услови:  

https://www.kombank-bl.com/finansijski-izvjestaji
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а) да укупни годишњи приход свих учесника концентрације остварен продајом роба и 

/или услуга на свјетском тржишту износи 100.000.000 КМ по завршном рачуну у 

години која је претходила концентрацији; и 

б) да укупни годишњи приход сваког од најмање два привредна субјекта учесника 

концентрације остварен продајом роба и /или услуга на тржишту Босне и Херцеговине 

износи најмање 8.000.000 КМ по завршном рачуну у години која је претходила 

концентрацији, или ако је њихово заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 

40%.''  

 

Одредбе члана 2. Одлуке, којима се појашњава члан 14. став (1) Закона гласе: 

  

(1) ''Намјеравану концентрацију привредних субјеката из члана 12. Закона, учесници 

концентрације су обавезни пријавити и то:  

а) привредни субјекти са сједиштем и пребивалиштем у иностранству уколико су 

испуњени услови из члана 14. тачке а) и б) Закона, и  

б) привредни субјекти са сједиштем и пребивалиштем у Босни и Херцеговини уколико 

су испуњени услови из члана 14. тачка б) Закона.'' 

 

 

Обзиром да је у конкретном случају ријеч о куповини 100 % акција КББЛ која би се 

спровела на основу уговора о купопродаји кроз директну продају акција КББЛ између 

КББ као продавца и БПШ као купца, ради се о концентрацији у смислу члана 12. став 

(1) под б) тачка 1). 

 

Подаци о укупном годишњем приходу учесника концентрације из 2020. године, те 

тржишним учешћима на релевантном географском тржишту (Босне и Херцеговине) и 

релевантном тржишту производа / услуга (банкарско пословање), утврђени су од стране 

Подносиоца захтјева. 

 

У складу са чланом 2. Одлуке намјеравану концентрацију привредних субјеката из 

члана 12. Закона, учесници концентрације су обавезни пријавити уколико су испуњени 

услови из члана 14. став 1. тачка а) и б) Закона. 

 

Конкуренцијски савјет је примјеном наведених одредби, а на основу података који су 

дати од стране Подносиоца захтјева, утврдио да нису испуњени услови из члана 14. 

став (1) тачке б) Закона о конкуренцији, односно да не постоји обавеза пријаве 

концентрације. 

 

Такође, наглашавамо да је чланом 2. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта 

(“Службени гласник БиХ”, бр. 18/06 и 34/10) утврђено да је Конкуренцијски савјет 

искључиво надлежан за утврђивање релевантног тржишта за сваки појединачни случај 

намјераване концентрације. 

 

Ово мишљење је дато искључиво на основу података наведених у Захтјеву, те уколико 

дати подаци одступају од стварног чињеничног стања ово мишљење се не може 

примијенити. 

 

 

                 

                Предсједник 

 

                Др сц Амир Каралић 
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