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Број: УП-03-26-1-008-9/22 

Сарајево, 26.04.2022. године 

 

На основу члана 25., а у вези са чланом 16. став (4) Закона о конкуренцији („Службени гласник 

БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09)  Конкуренцијски савјет даје  

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

о Пријави концентрације 

 

1. Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је 

дана 31.01.2022. године, запримио под бројем: УП-03-26-1-008-1/22 Заједничку Пријаву 

концентрације (у даљем тексту: Пријава) привредних субјеката Všeobecná úverová banka, 

a.s., са сједиштем на адреси Mlynské nivy 1, 829 90 Братислава, Словачка (VUB), Slovenská 

sporiteľňa, a.s., са сједиштем на адреси Tomášikova 48, 832 37 Братислава, Словачка 

(Slovenská sporiteľňa), Tatra banka, a.s., са сједиштем на адреси Hodžovo námestie 3, 811 06 

Братислава, Словачка (Tatra banka), 365.bank, a. s., са сједиштем на адреси Dvořákovo 

nábrežie 4, 811 02 Братислава, Словачка (365.bank) и Československá obchodná banka, a.s., са 

сједиштем на адреси Žižkova 11, 811 02 Братислава, Словачка (ČSOB) (у даљем тексту: 

Подносилац пријаве) који се односи на оснивање новог привредног субјекта Monilogi s.r.o., 

са сједиштем на адреси Mlynské nivy 1, 829 90 Братислава, Словачка у облику друштва 

заједничког улагања. 

 

2. Правни облик предметне концентрације представља заједничко улагање на дугорочној 

основи, два или више независних привредних субјеката, који дјелује као независан 

привредни субјекат, у смислу члана 12. став (1) тачка ц) Закона. 

   

3. Предметна концентрација према подацима из Пријаве концентрације ће имати ефекат на 

релевантном тржишту услуга у вези са готовим новцем на територији Босне и Херцеговине. 

4. Конкуренцијски савјет позива све заинтересоване привредне субјекте који дјелују на 

наведеном релевантном тржишту или друге привредне субјекте који дјелују на другим 

тржиштима, на којима предметна концентрација могла имати ефекат, те друге институције 

или удружења која имају одговарајућа сазнања о релевантном тржишту да огу доставити 

писане примједбе и мишљења путе факса:033/251-408 или поштом на адресу Дубровачка 

број 6, 71000 Сарајево, у временском року од 7 дана од дана објаве обавјештења. 

5. Ово Обавјештење бит ће објављено у дневним новинама и на интернетској страници  

Конкуренцијског савјета (www.bihkonk.gov.ba). 

 

                   Предсједник 

     Др. сц. Амир Каралић 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 
 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 


