
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИШЉЕЊЕ  

на Споразум о пословној сарадњи у формирању здружене мреже 

банкомата банака чланица BAMCARD БХ мреже, а по захтјеву банака 

потписница  
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Број: 01-26-7-03-4-И/13 

Сарајево, 04.04.2013. 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 заједнички поднесеном захтјеву за 

давањем мишљења, запримљеном од стране Конкуренцијског савјета дана 

28.02.2013. године под бројем: 01-26-7-03-I/13, Конкуренцијски савјет на 57. 

(педесетседмој) сједници одржаној дана  04.04.2013. године, даје сљедеће 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

Споразум о пословној сарадњи у формирању здружене мреже банкомата банака 

чланица BAMCARD мреже (БХ мрежа) је у складу с одредбама Закона о 

конкуренцији. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Bosna Bank International д.д. Сарајево, Инвестиционо-комерцијална банка д.д. 

Зеница, Привредна банка д.д. Сарајево и Унион банка д.д. Сарајево (у даљем 

тексту: Подносиоци захтјева) поднијели су дана 28.02.2013. године, заједнички 

Захтјев Конкуренцијском савјету (у даљем тексту: Захтјев) запримљен под 

бројем 01-26-7-03-I/13, за давање мишљења о усаглашености „Споразума о 

пословној сарадњи у формирању здружене мреже банкомата банака чланица 

BAMCARD мреже (БХ мрежа)“, (у даљем тексту: Споразум о пословној 

сарадњи), са Законом о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 

76/07 и 80/09) (даље у тексту: Закон). 

 

Подносилац је дана 08.03.2013. године доставио допуну Захтјева поднеском 

број:01-26-7-03-1-I/13. 

 

Конкуренцијски савјет је дана 13.03.2013. године Подносиоцу захтјева доставио 

Захтјев за уплату административне таксе у складу са Одлуком о 

административним таксама у вези са процесним радњама пред 

Конкуренцијским савјетом («Службени гласник БиХ», бр. 30/06 и 18/11). 

 

Подносиоци захтјева доставили су Конкуренцијском савјету доказ о уплати 

одговарајуће административне таксе, дана 13.03.2013.године.  

 

У Захтјеву је наведено да су Подносиоци захтјева закључили Споразум о 

пословној сарадњи, који има за циљ да својим клијентима омогући приступ 

сваком од банкомата чланица потписница истог, без накнаде, те да им на такав 

начин пружи бољу и квалитетнију услугу. 

 

Споразум о пословној сарадњи ступио би на снагу тек након добијеног 

позитивног мишљења Конкуренцијског савјета о усклађености истог са Законом. 
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Подносиоци у Захтјеву такођер наводе да је према подацима Агенције за 

банкарство ФБиХ на дан 30.09.2012. године учешће активе банака потписница 

Споразума о пословној сарадњи, на тржишту банкарског сектора ФБиХ, 

износило 6,39%.  

 

Такођер је у Захтјеву наведено да је у Босни и Херцеговини у 2011. години 

(према подацима Централне Банке Босне и Херцеговине – још увијек нема 

података за 2012. годину) било 1.202  банкомата, док би укупан број банкомата 

који би били кориштени темељем Споразума о пословној сарадњи, износио 70, 

што чини 5,82% од укупног броја банкомата у Босни и Херцеговини. 

 

У допуни Захтјева Подносиоци наводе да ће свака од чланица потписница 

Споразума о пословној сарадњи, као и до сада, потпуно аутономно и самостално 

одређивати цијене својих услуга по питању картица у складу са својим 

сопственим пословним политикама и  принципима, те да предметни споразум на 

било који начин не уређује односе банка по овом питању. 

 

Подносиоци захтјева такођер наводе да свака од чланица потписница Споразума 

о сарадњи ће и даље појединачно остати у уговорном односу са BAMCARD д.д. 

Сарајево, Трг Хероја 10/ИИ, 71000 Сарајево, као процесним центром. Овај 

процесни центар прилагођава софтвере сваке банке потписнице, те ће свака за 

себе потписивати посебне уговоре којим ће се регулисати, односно прецизирати 

имплементација одредби Споразума о пословној сарадњи за сваку од чланица 

потписница самостално, у смислу измјена накнада из међубанкарског 

поравнања у корист банке власника банкомата, а како би се омогућило 

подизање готовине на заједничкој мрежи без накнаде о чему свједочи нацрт 

Уговора о кориштењу АТМ мреже приложен уз Захтјев. 

 

Анализом Споразума о пословној сарадњи, Конкуренцијски савјет је установио: 

 

- да банке потписнице прихватају учешће својих постојећеих инсталисаних 

банкомата у заједничкој здруженој мрежи банкомата банака чланица 

BAMCARD мреже у Босни и Херцеговини; 

 

- да је циљ Споразума о пословној сарадњи пружање квалитетније услуге 

клијентима корисницима VISA Electron картице у виду омогућавања бесплатног 

подизања готовине на банкоматима банака потписница предметног споразума; 

 

- да је и осталим банкама отворен приступ предметном  споразуму, уз услов да 

банка посједује најмање 10 банкомата на којима се трансакције процесирају 

преко BAMCARD процесног центра и уз сугласност осталих потписница; 

 

- да је Споразум о пословној сарадњи потписан на период од 5 година уз 

могућност продужења; 

 

- да предметни споразум ступа на снагу уколико Конкуренцијски савјет донесе 

позитивно мишљење о усклађености његових одредби са Законом. 
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Чланом 4. став (1) Закона, утврђено је, да се сваки уговор, његове поједине 

одредбе или прећутни договор, сматрају забрањеним споразумом уколико се 

односе на: 

 

а) директно или индиректно утврђивање куповних и продајних цијена или 

било којих других трговачких услова; 

б) ограничавање и контролу тржишта; 

ц) подјелу тржишта; 

д) примјену различитих услова за идентичне трансакције са другим 

привредним субјектима, доводећи их у неповољан положај у односу на 

конкуренцију; 

е) условљавање друге стране да прихвати додатне обавезе које по својој 

природи нису у вези с предметом споразума. 

 

На основу података наведених у Захтјеву, Конкуренцијски савјет сматра да се 

одредбама Споразума о пословној сарадњи не спречава, ограничава нити 

нарушава тржишна конкуренција у смислу члана 4. став (1) Закона. 

 

Уколико достављени  подаци одступају од стварног чињеничног стања ово 

мишљење се не може примијенити. 

 

  

 

          

         Предсједник  

                                                                                                          

      Гордана Живковић 

 

 

 

Достављено: 

 

- Подносиоцу захјтева 

- у спис 

- архив Конкуренцијског савјета 


