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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 
 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

Број: УП-03-26-1-008-13/22 

Сарајево,19.05.2022. 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., 17. и 18. Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 

48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по заједничкој Пријави концентрације привредних субјеката 

Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Братислава, Словачка, Slovenská sporiteľňa, a.s., 

Tomášikova 48, 832 37 Братислава, Словачка, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Братислава, 

Словачка, 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Братислава, Словачка и Československá 

obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Братислава, Словачка, запримљеној дана 31.01.2022. године  

под бројем: УП-03-26-1-008-1/2,  на 105. (стотинупетој) сједници одржаној дана 19.05.2022. године, 

је донио 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту услуга у вези са готовим новцем на 

територији Босне и Херцеговине која ће настати оснивањем привредног субјекта Monilogi 

s.r.o., Mlynské nivy 1, 829 90 Братислава, Словачка заједничким улагањем привредних 

субјеката Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Братислава, Словачка, 

Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Братислава, Словачка, Tatra banka, a.s., 

Hodžovo námestie 3, 811 06 Братислава, Словачка, 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 

02 Братислава, Словачка и Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Братислава, 

Словачка у смислу члана 12. став (1) тачка ц) Закона о конкуренцији. 

 

2. Обавезују се привредни субјекти Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 

Братислава, Словачка, Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Братислава, Словачка, 

Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Братислава, Словачка, 365.bank, a. s., Dvořákovo 

nábrežie 4, 811 02 Братислава, Словачка и Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 

811 02 Братислава, Словачка да плате административну таксу у укупном износу од 5.000,00 

КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

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

 

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

гласницима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

 

Образложење 

 

Конкуренцијски савјет је дана 31.01.2022. године, запримио под бројем: УП-03-26-1-008-1/22 

поднесак који се односи на Заједничку Пријаву концентрације привредних субјеката Všeobecná 

úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Братислава, Словачка, Slovenská sporiteľňa, a.s., 

Tomášikova 48, 832 37 Братислава, Словачка, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Братислава, 

Словачка, 365.bank, a. s., Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Братислава, Словачка и Československá 

obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Братислава, Словачка која се односи на оснивање новог 

привредног субјекта Monilogi s.r.o., Mlynské nivy 1, 829 90 Братислава, Словачка у облику друштва 
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заједничког улагања („Друштво заједничког улагања“) у смислу члана 12. став (1) тачка ц) Закона о 

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

 

Наведена Пријава концентрације је поднесена путем адвоката Бојана Пеулића, Краља Петра I 

Карађорђевића, 109/I, 78000 Бања Лука. 

 

Доказ о уплаћеној административној такси за поднесену Пријаву је достављен актом запримљеним 

под бројем: УП-03-26-1-008-2/22 дана 31.01.2022. године. 

 

Анализом поднесене Пријаве и приложене документације утврђено је да је иста непотпуна, стога је 

Конкуренцијски савјет актом број: УП-03-26-1-008-3/22 од дана 15.02.2022. године затражио допуну 

исте. 

 

Подносилац пријаве је дана 25.02.2022 године актом број: УП-03-26-1-008-4/22 доставио тражену 

допуну Пријаве те уједно затражио и и продужење рока за допуну Пријаве концентрације, који му 

је и одобрен актом број: УП-03-26-1-008-5/22 од дана 02.03.2022 године.  

 

Конкуренцијски савјет је дана 10.03.2022. године запримио под бројем: УП-03-26-1-008-6/22 допуну 

Пријаве, те је Конкуренцијски савјет актом број: УП-03-26-1-008-7/22 од 16.03.2022. године 

затражио одређена појашњења и допуну. 

 

Предметна Пријава је допуњена поднеском запримљеним под бројем: УП-03-26-1-008-8/22 од 

12.04.2022. године. 

 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) Закона, дана  26.04.2022 године издао 

Обавјештење о достављеној Пријави број: УП-03-26-1-008-9/22 у којем су објављени подаци о 

намјераваној концентрацији и то у дневним новинама „Независне новине“ и веб страници 

Конкуренцијског савјета, те том приликом позвало све заинтересоване стране на достављање 

писаних коментара о провођењу исте. 

 

На издато Обавјештење Конкуренцијски савјет није запримио коментаре. 

 

По пријему документације Конкуренцијски савјет је утврдио Пријаву комплетном и издао Потврду 

о пријему комплетне и уредне Пријаве, у складу са чланом 30. став (3) Закона о конкуренцији (даље 

у тексту: Закон), дана 17.05.2022. године, под бројем: УП-03-26-1-008-11/22, те исту доставили 

актом под бројем: УП-03-26-1-008-12/22. 

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене концентрације утврдио сљедеће чињенице: 

 

Пријава је поднесена у смислу члана 16. став (1) Закона, те увидом у достављену документацију 

утврђено је, да је уплаћена административна такса. 

 

Подносилац пријаве је навео, у складу с чланом 30. став (2) Закона, да ће поднијети Захтјев за оцјену 

концентрације другим надлежним органима за заштиту конкуренције изван територије Босне и 

Херцеговине и то Европској комисији, Србији, Црној Гори, Сјеверној Македонији, Албанији, 

Косову, Молдавији и Украјини. 

 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници предметне концентрације су привредни субјекат Všeobecná úverová banka, a.s., са 

сједиштем на адреси Mlynské nivy 1, 829 90 Братислава, Словачка (у даљем тексту: VUB), Slovenská 
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sporiteľňa, a.s., са сједиштем на адреси Tomášikova 48, 832 37 Братислава, Словачка (у даљем тексту: 

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

Словачка (у даљем тексту: Tatra банка), 365.bank, a. S., са сједиштем на адреси Dvořákovo nábrežie 

4, 811 02 Братислава, Словачка (у даљем тексту: 365.bank) и Československá obchodná banka, a.s., са 

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

 

 

1.1.  Привредни субјекат Všeobecná úverová banka, a.s., са сједиштем на адреси Mlynské nivy 1, 

829 90 Братислава, Словачка - VUB 

 

Привредни субјекат VUB је регистрован код Општинског суда I у Братислави под матичним бројем: 

31 320 155 као акционарско друштво са уписаним основним капиталом 430.819.063,810000 ЕУР-а. 

 

Привредни субјекат VUB је члан међународне групације Intesa Sanpaolo Group и као такво се налази 

у индиректном власништву и под индиректном контролом друштва Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza 

San Carlo 156, 10121 Торино, Италија, преко његове холдинг компаније Intesa Sanpaolo Holding 

International S.A., 28 Boulevard de Kockelscheier, L-1821 Луксембург, Војводство Луксембург, која 

посједује 100% акција у друштву VUB. 

 

Друштво Intesa Sanpaolo S.p.A.,, као матично друштво Групе Intesa Sanpaolo, излистано је на 

италијанској берзи у Милану (Борса Италиана) и у власништву је великог броја акционара, при чему 

Compagnia di San Paolo посједује 6,119%, BlackRock Inc. 5,005% и Fondazione Cariplo 3,948% акција, 

док је преосталих 84,928% акција у власништву тржишта, при чему ниједан акционар не врши ни 

појединачну ни заједничку контролу над друштвом на основу специјалних права или договора. 

 

Група Intesa Sanpaolo је једна од најзначајнијих банкарских групација у Европи и један од водећих 

пружалаца финансијских производа и услуга како за домаћинства тако и за предузећа широм 

свијета. Група има стратешко међународно присуство, са око 1.000 филијала и 7,1 милион клијената. 

Послује преко шест одјељења одговорних за индустријско кредитирање, лизинг и факторинг, 

инстант банкарство, корпоративно и инвестиционо банкарство, комерцијално (малопродајно) 

банкарство, приватно банкарство, управљање имовином и осигурање. 

 

У БиХ привредни субјекат VUB преко Групе Intesa Sanpaolo присутан је преко зависног друштва 

Intesa Sanpaolo банка д.д., Обала Кулина бана 9а, 71000 Сарајево. Банка своје пословање у БиХ 

обавља преко 5 регионалних центара и 47 оперативних јединица, односно има разгранату мрежу 

пословних јединица те својим клијентима нуди све врсте банкарских услуга у домаћим и страним 

валутама са широком палетом услуга како за корпоративне клијенте тако и за становништво. 

 

Привредни субјекат VUB, односно њени чланови управних и надзорних одбора нису чланови  

управних и надзорних одбора других привредних субјеката. 

 

Основне регистроване дјелатности привредног субјекта VUB су: примање депозита, кредитирање, 

управљање потраживањима клијената на његов рачун укључујући савјетодавне услуге, финансијски 

лизинг, пружање гаранција, отварање и потврда акредитива, издавање хартија од вриједности и 

друго. 

 

   

1.2. Привредни субјекат Slovenská sporiteľňa, a.s., са сједиштем на адреси Tomášikova 48, 

832 37 Братислава, Словачка - Slovenská sporiteľňa 

 

Привредни субјекат Slovenská sporiteľňa је регистрован код Општинског суда I у Братислави под 

матичним бројем: 00 151 653 као акционарско друштво са уписаним основним капиталом 



5 

 

212.000.000,000000 ЕУР-а и у 100% власништву је привредног субјекта Еrste Group Bank AG 

Belvedere 1, 1100 Беч, Аустрија. 

 

Привредни субјекат Slovenská sporiteľňa је члан ERSTE групе која је водећа регионална банкарска 

групација са снажним фокусом на Централну и Источну Европу и финансијске производе и услуге 

како за домаћинства тако и за предузећа. Посједује више од 2.190 филијала и има више од 45.000 

запослених. Активно је у области малопродајног банкарства, пружању хипотекарних и 

потрошачких кредита, штедње, управљања имовином и пензионим производима, услугама 

корпоративног банкарства, услугама у вези са тржиштем капитала, као и у пружању подршке и 

савјетовању јавног сектора. 

 

ERSTE Group AG, као матично друштво Ерсте групе, излистано је на берзи у Бечу, Аустрија (Wiener 

Börse) и у власништву је великог броја акционара, при чему су највећи акционари друштво 

Sparkassenbeteiligungs GmbH & Co KG са 10,60%, BlackRock са 4,87% и Erste Foundation direct са 

5,90% акција, док је 77,75% акција на слободном тржишту, при чему ниједан акционар не врши 

појединачну ни заједничку контролу над друштвом преко посебних права. 

 

У БиХ Ерсте група је присутна преко сљедећих зависних друштава: 

 

- Sparkasse Bank д.д. Босна и Херцеговина, Змаја од Босне 7, 71000 Сарајево (у власништву 

акционара по Рјешењу Комисије за вриједносне папире ФБиХ број: 03/1-49-1747/11 од 

23.06.2011. године – дјелатност остало новчарско пословање, финансијски закуп, остало 

кредитно посредовање и др.; 

- Diners Club BH д.о.о. Сарајево, Фра Анђела Звиздовића 1, 71000 Сарајево (у 100% 

власништву ERSTE CARD CLUB) - дјелатност остало кредитно посредовање, дјелатност 

финансијких холдинг друштава, остале финансијске услужне дјелатности и др.; 

- Sparkasse Leasing д.о.о. Босна и Херцеговина, Змаја од Босне 7, 71000 Сарајево (у 49% 

власништву Sparkasse Bank д.д. и 51% власништву Steiermarkische Bank und Sparkasesen AG) 

– дјелатност финансијски закуп, изнајмљивање и давање у закуп аутомобила, камиона, 

опреме за рекреацију и спорт и др.; 

- S-Premium д.о.о. Змаја од Босне 7, 71000 Сарајево (у 100% власништву Sparkasse Leasing 

д.о.о. Босна и Херцеговина) – дјелатност агената и посредника осигурања 

 

Основне регистроване дјелатности привредног субјекта Slovenská sporiteľňa су: примање депозита, 

кредитирање, управљање потраживањима клијената на његов рачун укључујући савјетодавне 

услуге, финансијски лизинг, пружање гаранција, отварање и потврда акредитива, издавање хартија 

од вриједности и друго. 

 

Привредни субјекат Slovenská sporiteľňa односно њени чланови управних и надзорних одбора нису 

чланови  управних и надзорних одбора других привредних субјеката. 

 

1.3. Привредни субјекат Tatra банка, a.s., са сједиштем на адреси Hodžovo námestie 3, 811 

06 Братислава, Словачка - Tatra банка 

 

Привредни субјекат Tatra банка је регистрован код Општинског суда I у Братислави под матичним 

бројем: 00 686 930 као акционарско друштво са уписаним основним капиталом 64.326.228,000000 

ЕУР-а и као такво се налази у индиректном власништву и под индиректном контролом друштва 

Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Беч, Аустрија, преко свог 100% зависног 

друштва Raiffeisen RS Beteiligungs GmbH које посједује 100% акција у друштву Raiffeisen CEE 

Region Holding GmbH, а које посједује 78,782% акција у друштву Татра банка са припадајућих 

89,107% гласачких права. 
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Raiffeisen група је једна од најважнијих регионалних банкарских групација, са снажним фокусом на 

Централну и Источну Европу и финансијске производе како за домаћинства тако и за предузећа. 

Има преко 1.800 продајних мјеста и филијала и 45.000 запослених. Активно је у области 

малопродајног банкарства, давању хипотекарних и потрошачких кредита, штедним производима, 

управљању имовином и пензионим производима, услугама корпоративног банкарства, услугама у 

вези са тржиштем капитала, као и у области подршке и савјетовању јавног сектора. 

 

Raiffeisen Bank International AG, као матично друштво Raiffeisen групе, излистано је у берзи у Бечу, 

Аустрија (Wiener Börse) и у власништву је неколико регионалних Raiffeisen банака (58,8% акција), 

док је преосталих 41,2% акција на слободном тржишту. 

 

У БиХ Raiffeisen група има сљедећа зависна друштва: 

 

1. Raiffeisen Leasing д.о.о. Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево (100% у власништву Raiffeisen 

Bank) – дјелатност leasinga (финансијски и оперативни),  

2. Raiffeisen Invest д.д. Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево (акционари према листи власника 

вриједносних папира у Федерацији Босне и Херцеговине од дана 30.11.2018. године) – 

дјелатност управљања инвестицијским фондовима,  

3. Raiffeisen Bank (у власништву акционара према листи власника вриједносних папира у 

Федерацији Босне и Херцеговине од дана 30.09.2004. године) – дјелатност остало новчарско 

пословање, финансијски закуп, остало кредитно посредовање, остале финансијске услужне 

дјелатности 

4. Raiffeisen CAPITAL а.д. Васе Пелагића 2, 78000 Бања Лука, (100% у власништву Raiffeisen 

Bank) – дјелатност посредовања у куповини и продаји хартија од вриједности (брокерски 

послови) 

5. Raiffeisen Assistance д.о.о. Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево (50% у власништву Raiffeisen 

Bank и 50% у власништву Raiffeisen Leasing) – дјелатност агената и посредника у осигурању, 

6. А-СПВ д.о.о. Сарајево Змаја од Босне бб, 71000 Сарајево ( 100% у власништву Raiffeisen 

Leasing) – дјелатност изнајмљивања и управљања властитим некретнинама узетим у закуп 

(leasing). 

 

 

Основне регистроване дјелатности привредног субјекта Татра банке су: примање депозита, 

кредитирање, пружање услуга плаћања и обрачун, пружање инвестиционих услуга, управљање 

потраживањима клијената на његов рачун укључујући савјетодавне услуге, финансијски лизинг, 

пружање гаранција, отварање и потврда акредитива, издавање хартија од вриједности и друго. 

 

Привредни субјекат Татра банка односно њени чланови управних и надзорних одбора нису чланови  

управних и надзорних одбора других привредних субјеката. 

 

 

1.4. Привредни субјекат 365.bank, a. S., са сједиштем на адреси Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 

Братислава, Словачка - 365.bank 

 

Привредни субјекат 365.bank је регистрован код Општинског суда I у Братислави под матичним 

бројем: 31 340 890 као акционарско друштво са уписаним основним капиталом 366.305.193,000000 

ЕУР-а и члан је групације J&T Finance Group („JTFG“) и као такво је у директном власништву и под 

директном контролом друштва J&T Finance Group SE, Sokolovská 700/113а, 186 00 Праг, Чешка 

Република, са преко 98,45% акција у друштву. 
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JTFG је чешка и словачка групација активна у области банкарства и финансија, и то приватном и 

комерцијалном банкарству, инвестирању приватног капитала, финансијским тржиштима и 

финансијама. 

Има снажан фокус на тржишта Источне Европе и Руску Федерацију. У области банкарства, JTFG је 

присутан преко своје малопродајне банке 365. bank, као и под брендом у области приватног 

банкарства „J&T Bank“. 

Привредни субјекат J&T FINANCE GROUP SE, као матично друштво JTFG, налази се под 

заједничком контролом два акционара: (...)**1и (...)**, при чему (...)** акција у друштву. 

 

Групација којој припада привредни субјекат 365.bank JTFG нема зависно друштво у БиХ и није 

активна на тржишту БиХ. 

 

Основне регистроване дјелатности привредног субјекта 365.bank су: примање депозита, 

кредитирање, трговање за сопствени рачун, управљање потраживањима клијената на његов рачун 

укључујући савјетодавне услуге, финансијски лизинг, пружање гаранција, отварање и потврда 

акредитива, издавање хартија од вриједности и друго. 

 

Привредни субјекат 365.bank односно њени чланови управних и надзорних одбора нису чланови  

управних и надзорних одбора других привредних субјеката. 

 

 

1.5. Привредни субјекат Československá obchodná banka, a.s., са сједиштем на адреси 

Žižkova 11, 811 02 Братислава, Словачка - ČSOB 

 

Привредни субјекат ČSOB је регистрован код Општинског суда I у Братислави под матичним 

бројем: 36 854 140 као акционарско друштво са уписаним основним капиталом 295.015.200,000000 

ЕУР-а и члан је међународне KBC групе и као такво се налази у индиректном власништву и под 

индиректном контролом друштва KBC Group N. V., Avenue du Port 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, 

Брисел, Белгија, преко друштва KBC Bank N. V., Avenue du Port 2, 1080 Molenbeek-Saint-Jean, 

Брисел, Белгија, које посједује 100% акција у друштву ČSOB. 

KBC група је једна од водећих финансијских групација у Европи, активна у области банкарства, 

управљања имовином, осигурању и другим финансијским производима и услугама за домаћинства 

и предузећа. KBC група послује преко своје огромне мреже агената и филијала. Има више од 12 

милиона клијената, 1.300 филијала и више од 41000 запослених. 

Друштво KBC Group N.V.,, као матично друштво KBC групе, излистано је на берзи Euronext i na 

berzi u Luksemburgu (Bourse de Luxembourg) и у власништву је великог броја акционара, при чему 

су највећи акционари KBC Ancora са 19% акција, MRBB са 11% акција, CERA са 3% акција, док се 

око 60% акција налази на слободном тржишту, при чему ниједан акционар не врши појединачну ни 

заједничку контролу над друштвом путем посебних права или договора. 

Групација којој припада привредни субјекат ČSOB нема зависно друштво у БиХ и није активна на 

тржишту БиХ. 

 

Основне регистроване дјелатности привредног субјекта ČSOB су: примање депозита, кредитирање, 

пружање инвестиционих услуга, инвестиционих активности и помоћних услуга и инвестирање у 

хартије од вриједности на сопствени рачун и др. 

 

Привредни субјекат ČSOB односно њени чланови управних и надзорних одбора нису чланови  

управних и надзорних одбора других привредних субјеката. 

 

 

 
1 подаци представљају пословну тајну 
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1.6. Привредни субјекат Monilogi s.r.o., са сједиштем на адреси Mlynské nivy 1, 829 90 

Братислава, Словачка – Друштво заједничког улагања (Monilogi) 

 

Подносиоци пријаве су оснивачи привредног субјекта Monilogi на основу Уговора о оснивању 

друштва закљученог 13.01.2022. године као друштва заједничког улагања, те исто још увијек није 

регистровано у словачком регистру привредних друштава, те услијед тога нема регистарски број. 

 

Пословне активности се прије свега односе на чињеницу да ће привредни субјекат Monilogi бити 

активно у области руковања готовим новцем, пружајући услуге попут сортирања, бројања, паковања 

и аутентификације кованог новца и новчаница (претежно ЕУР-а али и других валута). 

 

Такође привредни субјекат Monilogi ће пружати услуге транзита новца као и даљинске услуге везано 

за банкомате, те ће нарочито обављати услуге: превоза новчаница и кованог новца еура и страних 

валута и потенцијално такође и других драгоцјености као и одржавање банкомата првог и другог 

реда, допуњавање као и друге услуге сервисирања банкомата. Додатно се очекује да ће пружати и 

друге додатне услуге у вези са руковањем готовином, прије свега услуге предвиђања и планирања 

у вези са банкоматима и банкарским пословницама. 

 

Власничка структура у наведеном привредном субјекту ће бити сљедећа: VUB са (...)** учешћа, 

Slovenská sporiteľňa са (...)** учешћа, Tatra banka  са (...)** учешћа, ČSOB са (...)** учешћа и 365.bank 

са (...)** учешћа. 

 

Док ће гласачка права између чланова бити расподијељена сразмјерно величини удјела, контролу 

над Друштвом заједничког улагања вршиће сви чланови заједнички, преко права вета на стратешке 

одлуке у Друштву заједничког улагања. 

 

Наведени субјекат биће активан у пружању наведених услуга искључиво у Словачкој и неће 

обављати никакву дјелатност у БиХ. 

 

 

2. Правни оквир оцјене концентрације  

 

Конкуренцијски савјет у провођењу поступка оцјене допуштености концентрације примијенио је 

одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта («Службени гласник БиХ», број 18/06 

и 34/10), Одлуке о дефинисању категорија доминантног положаја („Службени гласник БиХ“, број 

34/10) те Одлуке о начину подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација привредних 

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

 

 

3. Правни основ концентрације 

 

Уз Пријаву концентрације је као правни основ достављен Уговор о оснивању привредног друштва 

(Оснивачки акт)  Monilogi (д.о.о.) потписан дана 13.01.2022. године од стране привредних субјеката 

Подносиоца пријаве који ће након спроведене трансакције имати сљедећа учешћа у основном 

капиталу: VUB са (...)** учешћа, Slovenská sporiteľňa са (...)** учешћа, Tatra banka  са (...)** учешћа, 

ČSOB са (...)** учешћа и 365.bank са (...)** учешћа. 

 

Планирана Трансакција састоји се у стварању Друштва заједничког улагања од стране Подносилаца 

пријаве и његово активирање на тржишту готовинских услуга у Словачкој. Након спровођења 

планиране Трансакције, Друштво заједничког улагања ће бити под заједничком контролом 

Подносилаца, који ће сви бити чланови Друштва заједничког улагања.  
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Док ће гласачка права између чланова бити расподијељена сразмјерно величини удјела, контролу 

над Друштвом заједничког улагања вршиће сви чланови заједнички, преко права вета на стратешке 

одлуке у Друштву заједничког улагања. 

 

Учесници намјеравају да Трансакцију спроведу чим се задовоље сви претходни услови, укључујући 

добијање одобрења за спровођење Трансакције од надлежних тијела за заштиту конкуренције 

(између осталог, Трансакција ће бити предмет оцјене Европске комисије). 

 

Трансакција 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. 

 

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је утврдио да правни облик 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. 

 

 

4. Обавеза пријаве концентрације 

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката са сједиштем у Босни и Херцеговини, у 

смислу члана 14. став (1) под б) Закона, у вези са чланом 2. Одлуке о начину подношења пријаве и 

критеријима за оцјену концентрације привредних субјеката, постоји ако укупни годишњи приход 

сваког од најмање два привредна субјекта учесника концентрације остварен продајом роба и/или 

услуга на тржишту Босне и Херцеговине износи најмање 8.000.000,00 КМ по завршном рачуну у 

години која је претходила концентрацији, или ако је њихов заједнички удио на релевантном 

тржишту већи од 40,00%.  

 

 

Према подацима из Пријаве, укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника 

концентрације (и њихових повезаних привредних субјеката), на дан 31. децембар 2021. године, као 

години која претходи концентрацији, износи:  

 

Табела 1. 

2021 Група Intesa 

Sanpaolo 

(VUB) 

ЕРСТE групa 

(Slovenská 

sporiteľňa) 

Raiffeisen 

група (Tatra 

банка)  

JTFG 

(365.bank) 

KBC група 

(ČSOB) 

КМ      

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

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

 

Извор: Подаци из Пријаве о намјери концентрације  

 

Годишњи приходи учесника концентрације (Табела 1.) представљају укупне приходе (без пореза на 

додану вриједност и других пореза) који се односе на учеснике концентрације на тржишту Босне и 

Херцеговине), у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину подношења пријаве и критеријима за 

оцјену концентрација привредних субјеката. 

 

Такођер, Конкуренцијски савјет је утврдио да учесници концентрације су испунили услове укупног 

годишњег прихода (Табела 1.) у смислу члана 14. став (1) тачке а) и б) Закона (у 2021. години, као 

години која је претходила концентрацији), а нису испунили  услов заједничког удјела на тржишту 

јер немају преко 40,0% на релевантном тржишту, у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона о 



10 

 

конкуренцији (Табела 2 и 3), те слиједом тога су били у обавези пријавити предметну 

концентрацију, у складу са чланом 16. став (1) Закона о конкуренцији. 

 

 

5. Релеватно тржиште 

 

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, релевантно тржиште у 

производном смислу обухваћа све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници 

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

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

 

Надаље према члану 5. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

географском смислу обухваћа цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којем 

привредни субјект 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. 

 

Подносилац пријаве је навео да ће Друштво заједничког улагања Monilogi бити претежно активно у 

области руковања готовим новцем, транспорт готовог новца и управљање готовим новцем, те ће 

своје активности обављати искључиво у Словачкој, те сходно томе су предложили да за сврху оцјене 

предметне концентрације буде одређено на основу претежне дјелатности Подносилаца пријаве у 

БиХ тј. да то буде тржиште пружања банкарских услуга. 

 

Као разлог наведеног је да ће Друштво заједничког улагања Monilogi активности које ће обављати 

у Словачкој могу сматрати помоћним у односу на пружање банкарских услуга.  

 

Међутим полазећи од стварне дјелатности Друштва заједничког улагања Monilogi (циљно друштво) 

чија ће стварна дјелатност према Подносиоцу пријаве бити руковање готовим новцем, транспорт 

готовог новца и управљање готовим новцем, исти је предложио да се за оцјену предметне 

концентрације дефинише релевантно тржиште као тржиште услуга у вези са готовим новцем, 

уколико се не дефинише као тржиште пружања банкарских услуга. 

 

Подносиоци пријаве као релевантно географско тржиште сматрају да се може одредити на 

националном нивоу односно као цјелокупна територија Босне и Херцеговине, имајући у виду да они 

Подносиоци пријаве који су активни у Босни и Херцеговини своју дјелатност обављају на 

територији цијеле земље. 

 

Иако Друштво заједничког улагања не учествује на тржишту Босне и Херцеговине, узевши у обзир 

опсег Закона о конкуренцији као релевантно тржиште предметне концентрације Конкуренцијски 

савјет је одредио тржиште Босне и Херцеговине. 

 

Имајући у виду наводе Подносиоца Пријаве у вези дјелатности Друштво заједничког улагања 

Monilogi као релеватно тржиште предметне концентрације се одређује тржиште услуга у вези са 

готовим новцем на територији Босне и Херцеговине. 
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5.1. Анализа релевантног тржишта концентрације  

Према подацима из Пријаве учесници концентрације и тржишни конкуренти на релевантном 

тржишту БиХ, у 2021.  години имају: 

Табела 2. Процјена тржишних удјела учесника концентрације и њихових повезаних друштава 

на релевантном тржишту услуга у вези са готовим новцем    

 
Назив привредног субјекта  

Тржишно учешће % 

2021 година 

1 VUB (Група Интеса Санпаоло) 0,00 

2 Slovenská sporiteľňa (Ерсте група) 0,00 

3 Tatra banka (Raiffeisen група) 0,00 

4 365. банк 0,00 

5 ČSOB 0,00 

6 Остали* 0,00 

7 Укупно 0,00 

 

Извор: Подаци из пријаве 

*према најбољим сазнањима Подносиоца пријаве у БиХ тренутно нема ниједан привредни субјекат 

који пружа као обједињену услугу врсту услуга које ће Друштво заједничкој улагања пружати у 

Словачкој    

 

 

У Пријави је наведено да код процјене тржишних удјела учесника концентрације и њихових главних 

тржишних конкурената, Подносиоци нису активни на тржишту у вези са готовим новцем, те су 

њихови тржишни удјели на том тржишту 0,00 %. 

 

Према најбољим сазнањима Подносилаца пријаве, у БиХ ниједан привредни субјекат не пружа као 

обједињену услугу врсту услуга које ће Друштво заједничког улагања Monilogi пружати у Словачкој 

(нпр. услуге управљања готовим новцем сматрају се помоћним услугама у односу са клијентима, 

при чему банке у БиХ не пружају ту врсту услуга као засебну услугу. Наиме банке поједине услуге 

из те категорије као шта је транспорт новца до трезора банке, пружају у склопу општих банкарских 

услуга својим клијентима.  

 

Друштво заједничког улагања Monilogi биће активно искључиво у Словачкој, те у погледу дијела 

услуга у вези са готовим новцем које три Подносиоца пријаве који су активни у БиХ пружају својим 

клијентима као дио општих банкарских услуга, они ће наставити да пружају и даље на исти начин.  

С друге стране, у погледу услуга у вези са готовим новцем које Подносиоци не пружају у овом 

тренутку, неће пружати ни као резултат стварања Друштво заједничког улагања Monilogi, које ће 

бити активно искључикво у Словачкој. 

 

Имајући у виду да се активности Друштва заједничког улагања Monilogi могу сматрати помоћним 

у односу на пружање банкарских услуга, те да банке поједине услуге у вези са готовим новцем као 

што је транспорт новца до трезора банке пружају у склопу општих банкарских услуга својим 

клијентима, сагледани су и подаци који се односе на процјену тржишног учешћа учесника 

концентрације на тржишту банкарских услуга у БиХ. 
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Табела 3. Процјена тржишних удјела учесника концентрације и њихових повезаних друштава 

на релевантном тржишту банкарских услуга 

Редни 

број Банка Тржишно учешће (%) 

1 

Unicredit Group (Unicredit bank д.д. Мостар и Unicredit bank 

д.д. Бања Лука) (...)** 

2 Raiffeisen банка д.д. Сарајево (...)** 

3 NLB Група (NLB Бања Лука и NLB Сарајево) (...)** 

4 

Sberbank Group (Sberbanka д.д. Бања Лука и Sberbank д.д. 

Сарајево) (...)** 

5 Нова банка д.д. Бања Лука (...)** 

6 Intesa Sanpaolo д.д. Босна и Херцеговина (...)** 

7 

Addiko Group (Addiko банка д.д. Бања Лука и Addiko банка 

д.д. Сарајево) (...)** 

8 Sparkasse bank д.д. Сарајево (...)** 

9 Bosna Bank Internacional д.д. Сарајево (...)** 

10 Ziraat Bank д.д. Сарајево (...)** 

11 Остали (...)** 

  Учесници концентрације (2+6+8) (...)** 

  Укупно 100,00 

 

*подаци из Пријаве – јавно доступни подаци о банкарском тржишту 

*за сврху процјене тржишног учешћа на банкарском тржишту БиХ доставњени су подаци о укупној 

активи појединих банака регистрованих у БиХ (јуни 2021 година) 

Такођер, уколико бисмо посматрали сегмент тржишта банкарских услуга у БиХ у оквиру којег се 

пружају и услуге у вези са готовим новцем као саставни дио банкарских услуга Конкуренцијски 

савјет је утврдио да учесници концентрације  нису испунили  услов заједничког удјела на тржишту 

јер немају преко 40,0% на релевантном тржишту(у 2021. години, као години која је претходила 

концентрацији),, у смислу члана 14. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији (Табела 3).  

 

  

6. Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је анализом података утврдио да на релевантном тржишту Босне и 

Херцеговине прије провођења ове концентрације није било привредних субјеката који су дјеловали 

на тржишту услуга у вези са готовим новцем, односно да се наведене услуге као такве пружају у 

склопу општих банкарских услуга, те ће наведена концентрација имати претежно ефекте на 

територији Словачке.  

 

Конкуренцијски савјет анализом података (Табеле 2.-3.) је у смислу члана 17. Закона оцијенио да 

провођењем предметне концентрације неће доћи до повећања тржишног учешћа учесника 

предметне концентрације на релевантном тржишту услуга у вези са готовим новцем односно неће 

доћи до стварања нити јачања њиховог доминантног положаја, поготово узимајући у обзир да ће 

Друштво заједничког улагања убудуће да искључиво послује на тржишту Словачке. 
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Слиједом изнесеног, Конкуренцијски савјет је утврдио да предметна концентрација не спрјечава, 

ограничава нити нарушава тржишну конкуренцију на релевантном тржишту услуга у вези са 

готовим новцем у Босни и Херцеговини, те је донијело одлуку као у тачки 1. диспозитва овог 

Рјешења, у смислу члана 18. став (2) тачка а) Закона. 

 

 

7. Административна такса 

 

Подносилац Пријаве на ово Рјешење, у складу са чланом 2. Тарифни број 107. тачка д) подтачка 1. 

Одлуке о висини административних такси у вези с процесним радњама пред Конкуренцијским 

савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 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. 

 

У складу са одредбом члана 3. став. тачка б) Одлуке о висини административних такси у вези с 

процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом, Подносиоци Пријаве након извршене уплате 

су дужни уплатницу као доказ о извршеној уплати административне таксе доставити 

Конкуренцијском савјету, прије достављања Рјешења. 

 

Уколико Подносилац Пријаве не изврши уплату административне таксе, Конкуренцијски савјет ће 

покренути поступак принудне наплате по процедури која је прописана чланом 18. Закона о 

административним таксама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број: 16/02, 19/02, 

43/04, 8/06, 76/06, 76/07 и 3/10). 

 

Слиједом наведеног Конкуренцијски савјет је одлучио као у тачки 2. диспозитива овог Рјешења. 

 

8. Поука о правном лијеку 

 

Ово Рјешење је коначно и против истога 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 

 


