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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće  

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

Број: УП 02-26-1-014-12/22 

Сарајево, 29.04.2022.године 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине на основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став 

(1) тачка д), а у вези са чл. 12., 14., 16. и 18. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, 

бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта „НОВА 

БАНКА“ а.д. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII 37/а, 78 000 Бања Лука, Босна и Херцеговина, 

на 104. (стотинучетвртој) сједници одржаној дана 29.04.2022. године, донио је 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту банкарских услуга у Републици 

Српској, која ће настати стицањем појединачне контроле привредног субјекта „НОВА 

БАНКА“ а.д. Бања Лука над привредном субјектом „Сбербанк “ а.д. Бања Лука, 

куповином (...)*1 акција.  

 

2. Ово Рјешење о концентрацији се уписује у Регистар концентрација. 

 

3. Обавезује се привредни субјекат „НОВА БАНКА“ а.д. Бања Лука да плати 

административну таксу на Рјешење у износу од 5.000,00 КМ у корист Буџета институција 

Босне и Херцеговине.  

 

4. Ово Рјешење је коначно и биће објављено у „Службеном гласнику БиХ“, службеним 

гласницима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

Образложење 

 

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

01.04.2022. године под бројем УП 02-26-1-014-1/22 запримио Пријаву концентрације привредног 

субјекта „НОВА БАНКА“ а.д. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII 37/а, 78 000 Бања Лука (у 

даљем тексту: НОВА БАНКА или Подносилац пријаве), путем пуномоћника Брокерско–

дилерско друштво „Монет брокер“ а.д. Бања Лука ул. Јована Дучића бр. 25, 78 000 Бања Лука, 

ради стицања контроле куповином већине акција привредног субјекта „Сбербанк “ а.д. Бања 

Лука, ул. Јеврејска бр.71, 78 000 Бања ( у даљем тексту: Сбербанк или Циљно друштво), у смислу 

члана 12. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 

80/09) (у даљем тексту: Закона). 

 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) Закона дана 21.04.2022. године, објавио 

у дневним новинама Обавјештење о поднесеној пријави концентрације (акт број: УП 02-26-1-

014-4/22 од 20.04.2022. године)(у даљем тексту: Обавјештење), у којем су објављени подаци о 

намјераваној концентрацији, те су позване све заинтересоване стране на достављање писаних 

коментара у вези провођења исте. На предметно Обавјештење нису достављени коментари. 

 

Подносилац пријаве је допунио Пријаву концентрације дана 15.04.2022. године, поднесак 

запримљен под бројем: УП 02-26-1-014-3/22 и дана 26.04.2022. године поднеском запримљеним 

под бројем: УП 02-26-1-014-8/22. 

 
1 (...)*- Подаци претстављају пословну тајну 
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Након комплетирања Пријаве концентрације, Конкуренцијски савјет је дана  27.04.2022. године 

издао Потврду о комплетној и уредној пријави, у смислу члана 30. став (3) Закона, акт број: УП 

02-26-1-014- 9/22.  

 

Подносилац пријаве је у складу с чланом 30. став (2) Закона навео да не постоји намјера 

подношења пријаве концентрације надлежним тијелима за конкуренцију изван територије Босне 

и Херцеговине.  

 

Пријава је поднесена у смислу члана 16. став (1) Закона о конкуренцији. 

Правни основ предметне концентрације је Уговор о купопродаји акција „Сбербанк" а.д. Бања 

Лука у реструктурирању, број: 000-10808/22 од дана 30.03.2022. године.  

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене допуштености предметне концентрације утврдио 

сљедеће чињенице: 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници концентрације су привредни субјекти „НОВА БАНКА“ а.д. Бања Лука и „Сбербанк“ 

а.д Бања Лука. 

 

1.1. НОВА БАНКА (Подносилац пријаве) 

 

Привредни субјекат „НОВА БАНКА“ а.д. Бања Лука, ул. Краља Алфонса XIII 37/а, 78 000 Бања 

Лука, је према  Актуелном изводу из судског регистра број: 057-0-Рег-З-22-001034  од 03.03.2022. 

године, регистрован у судском регистру Окружног привредног суда у Бања Луци, под матичним 

бројем субјекта уписа: 3-38-00.  

Оснивач субјекта уписа је (...)* 

 

Претежна дјелатност привредног субјекта НОВА БАНКА је банкарско пословање и остало 

новчано пословање. 

 

Нова банка а.д. Бања Лука има мањинско учешће од (...)* 

 

1.2. Сбербанк (циљно друштво) 

 

Привредни субјекат „Сбербанк“ а.д. Бања Лука, ул. Јеврејска бр. 71, 78 000 Бања Лука, је према 

Актуелном изводу из судског регистра број: 057-0-Рег-З-22-001160 од 09.03.2022. године 

регистрован у судском регистру Окружног привредног суда у Бања Луци, под матичним бројем 

субјекта уписа: 1-10523-00.  

Оснивачи субјекта уписа су акционари према извјештају Централног регистра хартија од 

вриједности а.д. Бања Лука са 100% учешћа у капиталу. Структура власника акција у привредном 

субјекту „Сбербанк“ а.д. Бања Лука на дан 21.03.2022. године: (...)* 

 

Привредни субјекат  „Sperbank Europe AG“ Schwarzenbergplatz 3, 1010 Беч, Аустрија, је под 

крајњом појединачном контролом привредног субјекта Sberbank of Russia, 19 Vavilova Street, 

117312 Москва, Русија. Сбербанк Еуропе АГ је присутна на осам тржишта централне и источне 

Европе: Аустрији, Босни и Херцеговини, Чешкој Републици, Хрватској, Мађарској, Њемачкој, 

Словенији и Србији. 

 

Претежна дјелатност привредног субјекта „Сбербанк“ а.д Бања Лука је банкарско пословање и 

остало новчано пословање. 

 

Сбербанка а.д Бања Лука има учешће или права гласа у следећим правним субјектима: (...)* 

 

2. Правни оквир оцјене концентрације 
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Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене допуштености концентрације примијенио 

одредбе Закона, Одлуке о начину подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација 

привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10), Одлуке о утврђивању релевантног 

тржишта («Службени гласник БиХ», број 18/06 и 34/10) и Одлуке о дефинисању категорија 

доминантног положаја („Службени гласник БиХ“, број 34/10).  

 

Конкуренцијски савјет, на основу члана 43. став (7) Закона, може користити судску праксу 

Европског суда и одлуке Европске комисије, као и критеријуме и стандарде из Уредбе Савјета 

ЕК број 139/2004 о контроли концентрације између привредних субјеката, Обавјештење 

Европске Комисије о концепту концентрација привредних субјеката те Смјернице за оцјену 

хоризонталних /вертикалних концентрација. 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Као правни основ ове концентрације Подносилац пријаве је, у смислу члана 30. став (1) тачка а) 

Закона и члана 9.  тачка ф)  Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрација привредних субјеката, доставио Уговор о купопродаји акција „Сбербанк" а.д. 

Бања Лука у реструктурирању, број: 000-10808/22 од дана 30.03.2022. године. 

 

Уговор о купопродаји акција „Сбербанк" а.д. Бања Лука у реструктурирању је закључен између 

Агенције за банкарство Републике Српске, ул. Владике Платона 1/а, Бања Лука, као Продавца и 

Нове Банке а.д. Бања Лука као Купца. 

 

(...)* 

 

Правни облик концентрације представља 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 

куповином већине дионица, у смислу члана 12. став (1) тачка б) подтачка 1.  Закона.  

 

4. Обавеза пријаве концентрације  

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) тачке а) и б) 

Закона, постоји ако укупни годишњи приходи учесника концентрације остварени продајом роба 

и/или услуга на свјетском тржишту износе 100.000.000,00 КМ, по завршном рачуну у години која 

је претходила предметној концентрацији, и да укупан приход сваког од најмање два привредна 

субјекта учесника концентрације остварен продајом роба и/или услуга на тржишту Босне и 

Херцеговине износи најмање 8.000.000,00 КМ, или ако је заједничко тржишно учешће учесника 

концентрације на релевантном тржишту веће од 40,0%. 

 

У складу са чланом 2. став (1) тачка б) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за 

оцјену концентрација привредних субјеката, учесници концентрације са сједиштем и 

пребивалиштем у Босни и Херцеговини су обавезни пријавити намјеравану концентрацију у 

колико су испуњени услови из члана 14. став (1) тачка б) Закона.  

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника концентрације на дан 31.12.2021. 

године: 

 

Табела бр. 1  

Укупни годишњи приход у 2021. години (КМ) 

 НОВА БАНКА СБЕРБАНК 

БиХ (...)* (...)* 

Свијет (...)* (...)* 
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Извор: Подаци из пријаве 

 

Према наведеним подацима (Табела 1.) привредни субјекти учесници концентрације испуњавају 

услове укупног годишњег прихода, из члана 14. став (1) тачка б) Закона. 

 

5. Релевантно тржиште концентрације 

 

Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Закона, те чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању 

релевантног тржишта, чини тржиште одређених производа/услуга које су предмет обављања 

дјелатности на одређеном географском тржишту.  

 

Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта у производном смислу, 

релевантно тржиште обухвата све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници 

сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду посебно њихове 

битне карактеристике, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене.  

 

Према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у географском 

смислу обухвата цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којој привредни 

субјекат дјелује у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким или довољно 

уједначеним условима и који то тржиште битно разликује од услова тржишне конкуренције на 

сусједним географским тржиштима. 

 

У пријави се наводи да је претежна дјелатност привредног субјекта НОВА БАНКА банкарско 

пословање и остало новчано пословање. Према организационој структури, у Сектору за 

становништво и управљање мрежом филијала привредног субјекта НОВА БАНКА, послује 

укупно 13 филијала у сљедећим градовима: Бања Лука, Добој, Бијељина, Тузла, Зворник, 

Источно Сарајево, Сарајево, Брчко, Мостар, Требиње, Приједор, Мркоњић Град и Фоча, у оквиру 

којих послује 28 агенција, 14 експозитура и 19 издвојених шалтера.  

Привредни субјекат НОВА БАНКА, своје услуге пружа у Републици Српској и Федерацији 

Босне и Херцеговине. 

 

Претежна дјелатност привредног субјекта „Сбербанк“ а.д Бања Лука је банкарско пословање и 

остало новчано пословање. Према организационој структури привредног субјекта Сбербанк, 

Сектор Продаја и мрежа филијала састављан је од четири Регионална центра: Бања Лука, 

Поткозарје, Добојско-посавско и Семберско-романијско-херцеговачки. У наведеним 

регионалним центрима послује укупно 12 филијала (Бања Лука, Лакташи, Србац, Прњавор, 

Козарска Дубица,  Градишка, Приједор, Добој, Модрича, Бијељина, Источно Сарајево и 

Требиње) у оквиру којих је 14 агенција и један шалтер. Привредни субјекат Сбербанк, банкарске 

услуге пружа на територији Републике Српске. 

 

Према подацима из Пријаве, Подносилац пријаве и Циљно друштво послује у сектору банкарске 

дјелатности на релевантном географском тржишту Републике Српске. 

 

С обзиром на чињеницу да привредни субјекат Сбербанк, као Циљно друштво, дјелује на 

територији Републике Српске, релевантно тржиште у географском смислу је Република Српска. 

 

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације сматра се тржиште 

банкарских услуга у Републици Српској. 

 

6. Анализа релевантног тржишта 

 

Подносилац пријаве је навео да су попис и процјена тржишних удјела учесника концентрације и 

њихових конкурената на релевантном тржишту у Републици Српској преузети из извјештаја 

Агенције за банкарство Републике Српске. (Извјештај Агенције за банкарство РС на линку: 

https://www.abrs.ba/sr/category/c237 .) 

https://www.abrs.ba/sr/category/c237
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Преглед тржишних учешћа учесника концентрације и њихових конкурената на тржишту 

банкарских услуга у Републици Српској, дат је према учешћу банака у укупној активи, капиталу, 

кредитима и депозиту са стањем на дана 31.12.2021. године. 

 

Приказ учешћа банака на тржишту Републике Српске по учешћу активе: 

                                                                                                                                                 Табела бр.2 

Р.бр Назив привредног субјекта Актива (КМ) Учешће (%) 

1. НОВА БАНКА а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

2. НЛБ БАНКА а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

3. UniCredit а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

4. СБЕРБАНК а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

5. АДДИКО БАНК а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

6. МФ БАНК а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

7. Комерцијална Банка а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

8. НАША БАНКА а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

9. УКУПНО (...)* (...)* 

  

У укупној активи банкарског сектора Републике Српске, Нова банка а.д. Бања Лука, учествује са 

(...)*, а Сбербанк а.д. Бања Лука са (...)* што укупно износи (...)*  

Приказ учешћа банака на тржишту Републике Српске по учешћу у капиталу:  

                                                                                                                                                  Табела 

бр.3 

Р.бр Назив привредног субјекта Капитал (КМ) Учешће (%) 

1. UniCredit а.д. Бања Лука  (...)* (...)* 

2. НОВА БАНКА а.д. Бања Лука  (...)* (...)* 

3. НЛБ БАНКА а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

4. АДДИКО БАНК а.д. Бања Лука  (...)* (...)* 

5. СБЕРБАНК а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

6. МФ БАНК а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

7. Комерцијална Банка а.д. Бања 

Лука 

(...)* (...)* 

8. НАША БАНКА а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

9. УКУПНО (...)* (...)* 
 

У укупном капиталу банкарског сектора Републике Српске, Нова банка а.д. Бања Лука учествује 

са (...)* док Сбербанк а.д. Бања Лука учествује са (...)* што укупно износи (...)*  

 

Приказ учешћа банака на тржишту Републике Српске у укупним кредитима: 

                                                                                                                                                 Табела бр.4 

Р.бр Назив привредног субјекта Кредити  (КМ) Учешће (%) 

1. НОВА БАНКА а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

2. UniCredit а.д. Бања Лука  (...)* (...)* 

3. НЛБ БАНКА а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

4. СБЕРБАНК а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

5. АДДИКО БАНК а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

6. МФ БАНК а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

7. Комерцијална Банка а.д. Бања 

Лука 

(...)* (...)* 

8. НАША БАНКА а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

9. УКУПНО (...)* (...)* 
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У укупним кредитима банкарског сектора Републике Српске, Нова банка а.д. Бања Лука 

учествује са (...)* док Сбербанк а.д. Бања Лука учествује са (...)* што укпуно износи (...)* 

 

Приказ учешћа банака на тржишту Републике Српске у укупним депозитима: 

                                                                                                                                                Табела бр.5 

Р.бр Назив привредног субјекта Депозит (КМ) Учешће (%) 

1. НОВА БАНКА а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

2. НЛБ БАНКА а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

3. UniCredit а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

4. СБЕРБАНК а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

5. АДДИКО БАНК а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

6. МФ БАНК а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

7. Комерцијална Банка а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

8. НАША БАНКА а.д. Бања Лука (...)* (...)* 

9. УКУПНО (...)* (...)* 

 

У укупним депозитима банкарског сектора Републике Српске, Нова банка а.д. Бања Лука 

учествује са (...)* док Сбербанк а.д. Бања Лука учествује са (...)* што упуно износи (...)* 

 

Агенција за банкарство Републике Српске је поступајући по захтјеву Конкуренцијског савјета, 

дана 22.04.2022. године, поднеском запримљеним под бројем: УП 02-26-2-014-7/22, доставила 

процјену тржишног учешћа за учеснике предметне концентрације у сектору банкарске 

дјелатности у Републици Српској за 2021. годину и за период 01.01.-28.02.2022. године. 

 

Преглед тржишног учешћа учесника концентрације са стањем на дан 31.12.2021. године: 

 

                                                                                                                                              Табела бр.6 

Опис Банкарски 

сектор РС 

(БСРС) 

Нова банка а.д. Сбербанк а.д. Учесници 

концентрације 

заједно (%) износ % износ % 

Укупна 

билансна 

актива 

(...)* (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* 

Билансни 

капитал 

(...)* (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* 

Бруто 

кредити 

(...)* (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* 

Нето кредити (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* 

депозити (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* 

 

 

Преглед тржишног учешћа учесника концентрације са стањем на дан 28.02.2022. године: 

 

                                                                                                                                              Табела бр.7  

Опис Банкарски 

сектор РС 

(БСРС) 

Нова банка а.д. Сбербанк а.д. Учесници 

концентрације 

заједно (%) износ % износ % 

Укупна 

билансна 

актива 

(...)* (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* 

Билансни 

капитал 

(...)* (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* 

Бруто кредити (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* 

Нето кредити (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* 

депозити (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* (...)* 
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7. Оцјена концентрације 

 

На релевантном тржишту банкарских услуга на подручју Републике Српске, дјелује укупно 8 

банака, међу којима су, поред учесника концентрације, са приближно истом тржишном снагом 

према учешћима у активи, пласираним кредитима, капиталу и депозитима правних и физичких 

лица, банке UniCredit а.д. Бања Лука и НЛБ Банка а.д. Бања Лука, које заједно имају  преко (...)* 

тржишног учешћа. Банка АДДИКО БАНК а.д. Бања Лука има око (...)*тржишног учешћа, а 

преостале три банке (МФ БАНК а.д. Бања Лука, Комерцијална Банка а.д. Бања Лука и НАША 

БАНКА а.д. Бања Лука) збирно имају преко (...)* тржишног учешћа.(Табеле бр.2-5). 

 

Збирно тржишно учешће привредних субјеката НОВА БАНКА и Сбербанк у укупном билансу 

активе у банкарском сектору РС на дан 31.12.2021. године је (...)*у билансу капитала (...)*у бруто 

и нето  кредитима (...)* и у депозитима правних и физичких лица (...)* (Табела бр.6)  

 

Конкуренцијски савјет је анализом релевантних података, у смислу члана 17. Закона, оцијенио 

да провођењем концентрације неће доћи до стварања или јачања доминантне позиције учесника 

концентрације. Обзиром да предметном концентрацијом неће доћи до промјене структуре 

релевантног тржишта стварањем доминантног положаја њених учесника, самим тим ова 

концентрација неће довести до негативних ефеката на остале стварне и потенцијалне конкуренте. 

 

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је оцијенио да се предметном концентрацијом не 

спрјечава, не ограничава нити нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту 

банкарских услуга у Републици Српској, па је одлучено као у диспозитиву овог Рјешења.  

 

8. Административна такса 

 

Подносилац пријаве  на ово Рјешење, у складу  са чланом 2. став (1) тарифни број 107. тачка д) 

под 1) Одлуке о висини административних такси у вези с процесним радњама пред 

Конкуренцијским савјетом («Службени гласник БиХ», број 30/06, 18/11 и 75/18), је дужан 

платити административну таксу у укупном износу од 5.000,00 КМ у корист Буџета институција 

Босне и Херцеговине. 

 

Подносилац пријаве је дужан доказ о обављеној уплати административне таксе доставити прије 

или приликом преузимања овог рјешења, у складу са чланом 3. ст. (1) и (2) под б) Одлуке о 

висини административних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским  савјетом. 

 

У случају да Подносилац пријаве не изврши уплату административне таксе, Конкуренцијски 

савјет ће путем Правобранилаштва Босне и Херцеговине затражити присилну наплату исте.  

 

9. Поука о правном лијеку 

 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба. 

 

Незадовољна страна може покренути управни спор пред судом Босне и Херцеговине у року од 

30 дана од дана пријема, односно објаве овог Рјешења. 

 

 

                             Предсједник 

         

          Др сц. Амир Каралић 

 


