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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

Број: УП – 06-26-1-030-11/20 

Сарајево,  12.03.2021. 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 Пријави 

концентрације привредног субјекта „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, Подбрдо бб, 

70260 Мркоњић Град, заступан по Брокерско – дилерском друштву „Монет брокер“ а.д. 

Бања Лука, Јована Дучића број 23а, 78000 Бања Лука  запримљеној дана 27.10.2020. 

године под бројем УП-06-26-1-030-1/20, на 84.  (осамдесетчетвртој) сједници одржаној 

дана 12.03.2021. године,  донио је: 

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту пружања услуга универзалног 

банкарства у Босни и Херцеговини, која ће настати стицањем контроле привредног 

субјекта „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град,, куповином већине акција привредног 

субјекта „Нова банка“ а.д. Бања Лука. 

 

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

 

3. Ово Рјешење ће бити објављено у „Службеном гласнику БиХ“, службеним 

гласницима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

запримио, под бројем: УП –06-26-1-030-1/20 дана 27.10.2020. године (препоручена 

пошиљка од  23.10.2020. године), Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) 

привредног субјекта „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, Подбрдо бб, 70260 Мркоњић 

Град, заступан по Брокерско – дилерском друштву „Монет брокер“ а.д. Бања Лука, 

Јована Дучића број 23а, 78000 Бања Лука  (у даљем тексту: Подносилац пријаве или „МГ 

МИНД“), који намјерава стећи 100% акција привредног субјекта „Нова банка“ а.д. Бања 

Лука улица Краља Алфонса XIII BРОЈ 37А, 78000 Бања Лука (у даљем тексту: „Нова 

банка“ или Циљно друштво), куповином акција на Бањалучкој берзи хартија од 

вриједности, у складу са чланом 12. став (1) тачка б) подтачка 1) Закона о конкуренцији 

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

 

Увидом у Пријаву концентрације, утврђено је да иста није потпуна у смислу члана 30. 

Закона и чл. 9., 10., 11. и 12. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за 

оцјену концентрације привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10), те је 

Конкуренцијски савјет дана 18.11.2020. године затражио допуну пријаве концентрације 

(акт број: УП – 06-26-1-030-3/20). 

 

Привредни субјекат „МГ МИНД“ је доставио допуну Пријаве концентрације дана 

02.12.2020. године под бројем: УП-06-26-1-030-4/20, те дана 04.01.2021. године под 

бројем УП: 06-26-1-030-6/20.   
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По пријему тражене документације Конкуренцијски савјет је утврдио да је пријава 

комплетна, те у складу са чланом 30. став (3) Закона, издао Потврду о пријему комплетне 

и уредне Пријаве, дана 12.03.2021.  године број:  УП – 06-26-1-030-9/20. 

 

Подносилац пријаве је навео, у смислу члана 30. став (2) Закона, да нема обавезу 

поднијети захтјев за оцјену концентрације неком другом тијелу за конкуренцију изван 

територије Босне и Херцеговине. 

 

Конкуренцијски савјет је увидом у достављену документацију утврдио да је пријава 

поднесена у смислу члана 16. став (1) Закона.  

 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) Закона, издао Обавјештење о 

пријави концентрације број: УП –06-26-1-030-7/20 од 11.02.2021. године, које је у 

дневној штампи објављено дана 15.02.2021. године, у којем су позване све 

заинтересоване стране на достављање писаних коментара у вези провођења исте. На 

предметно Обавјештење нису достављени коментари. 

 

  

1. Учесници концентрације 

 

Учесници предметне концентрације су Трговинско друштво „МГ МИНД“ д.о.о. 

Мркоњић Град, Подбрдо бб, 70260 Мркоњић Град и Акционарско друштво „Нова банка“ 

Бања Лука, Краља Алфонса XIII 37а, 78000 Бања Лука. 

 

 

1.1. Привредни субјекат „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град (Подносилац 

пријаве) 

 

Трговинско друштво „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, Подбрдо бб, 70260 Мркоњић 

Град, према Актуелном изводу из судског регистра број: 057-0-Рег – З – 20 – 003793 од 

23.09.2020. године је регистрован под матичним бројем: 1-11812-00, основним 

уговореним капиталом у износу од 687.736,00 КМ. 

 

Привредни субјекат „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град је у 100% власништву физичког 

лица Младена Милановића. 

 

Претежна регистрована дјелатност Подносиоца пријаве је трговина на мало електричним 

апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама. 

 

 

1.1.1. Повезана друштва привредног субјекта „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић 

Град 

 

Повезани привредни субјекти Подносиоца пријаве у Босни и Херцеговини су: 

- „Тржница“ д.о.о. Бања Лука са 100% власничког учешча, 

- „Еуро панели“ д.о.о. Бијељина, са 100% власничког учешћа, 

- „Рудкоп МГ“ д.о.о. Бања Лука, са 100% власничког учешћа, 

- „Градња Плус“ д.о.о. Бања Лука, са 100% власничког учешћа, 

- „Цитy Малл“ д.о.о. Бања Лука, са 100% власничког учешћа, 

- „ТАМ“ д.о.о. Бања Лука, са 100% власничког учешћа, 

- „Чистоћа“ а.д. Бања лука, са 51,0285% власничког учешћа. 

 

Власник привредног субјекта „МГ МИНД“ физичко лице Младен Милановић у 100% 

власништву у Босни и Херцеговини има сљедеће привредне субјекте: 



4 
 

- „Мркоњићпутеви“ д.о.о. Мркоњић Град, 

-  „Меркур“ д.о.о. Бања Лука. 

 

1.1.1.1. Привредни субјекат „Тржница“ д.о.о. Бања Лука 

 

Привредни субјекат „Тржница“ д.о.о. Бања Лука, ул. Иве Лоле Рибара број 4, 78000 

Сарајево, је према Актуелном изводу из судског регистра  број: 057-0-Рег-З-20-001769 

од 19.05.2020. године, регистрован у судском регистру Окружног привредног суда у 

Бањој Луци под матичним бројем: 1-42-00, са уписаним основним капиталом у износу 

од 26.227.899,00 КМ. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „Тржница „ д.о.о. Бања Лука је 

трговина на мало у неспецијализованим продавницама.  

 

 

1.1.1.2. Привредни субјекат „“Градња Плус“ д.о.о. Бања Лука 

 

Привредни субјекат „Градња Плус“ д.о.о. Бања Лука, ул. Иве Лоле Рибара број 4, 78000 

Бања Лука, је према Актуелном изводу из судског регистра  број: 057-0-Рег-З-20-001769 

од 19.05.2020. године, регистрован у судском регистру Окружног привредног суда у 

Бањој Луци под матичним бројем: 57-01-0430-16, са уписаним основним капиталом у 

износу од 1,00 КМ. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „Градња Плус“ д.о.о. Бања Лука 

је изградња стамбених и нестамбених зграда.  

 

 

1.1.1.3. Привредни субјекат „Еуро панели“ д.о.о. Дворови 

 

Привредни субјекат „Еуро панели“ д.о.о. Дворови, Бијељина, Павловића пут број 19, 

76311 Дворови, је према Актуелном изводу из судског регистра  број: 059-0-РегЗ-20-001-

608 од 17.08.2020. године, регистрован у судском регистру Окружног привредног суда у 

Бијељини под матичним бројем: 59-01-0065-15, са уписаним основним капиталом у 

износу од 1.000,00 КМ. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „ Еуро панели“ д.о.о. Дворови је 

производња производа од жице, ланаца и опруга.  

 

 

1.1.1.4. Привредни субјекат „ТАМ“ д.о.о. Бања Лука 

 

Привредни субјекат „ТАМ“ д.о.о. Бања Лука, улица Бранка Поповића број 312, 78000 

Бања Лука, је регистрован у судском регистру Окружног привредног суда у Бањој Луци, 

(Рјешење о регистрацији број: 057-0-Рег-20-000673 од 10.06.2020. године) под матичним 

бројем: 1-278-00, са уписаним основним капиталом у износу од 4.211.069,00 КМ.  

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „ТАМ“ д.о.о. Бања Лука је 

одржавање и поправка моторних возила.  

  

 

1.1.1.5.  Привредни субјекат „РУДКОП МГ“ д.о.о. Бања Лука 

 

Привредни субјекат „РУДКОП МГ“ д.о.о. Бања Лука, улица Иве Лоле Рибара 4, 78000 

Бања Лука, је према Актуелном изводу из судског регистра број: 057-0-Рег-З-20-003201 

од 14.08.2020. године, регистрован у судском регистру Окружног привредног суда у 
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Бањој Луци под матичним бројем: 57-01-0249-17 са уписаним основним капиталом у 

износу од 1.000,00 КМ. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „РУДКОП МГ“ д.о.о. Бања Лука 

је вађење осталих руда обојених метала.  

 

 

1.1.1.5.  Привредни субјекат „Чистоћа“ а.д. Бања Лука 

 

Привредни субјекат „Чистоћа“ а.д. Бања Лука, улица Браће Подгорника број 2, 78000 

Бања Лука, је према Актуелном изводу из судског регистра број: 057-0-Рег-З-20-003389 

од 27.08.2020. године, регистрован у судском регистру Окружног привредног суда у 

Бањој Луци под матичним бројем: 1-10-00, са уписаним основним капиталом у износу 

од 9.603.944,00 КМ. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „Чистоћа“ а.д. Бања Лука је 

прикупљање неопасног отпада.  

 

 

1.1.1.6. Привредни субјекат „City Mall“ д.о.о. Бања Лука 

 

Привредни субјекат „City Mall“ д.о.о. Бања Лука, улица Веселина Маслеше број 15, 

78000 Бања Лука, је регистрован у судском регистру Окружног привредног суда у Бањој 

Луци, (Рјешење о регистрацији број: 057-0-Рег-20-000722 од 04.06.2020. године) под 

матичним бројем: 57-01-0175-16 са уписаним основним капиталом у износу од 

18.933.673,91 КМ. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „City Mall“ д.о.о. Бања Лука је 

изнамљивање и пословање сопственим некретнинама.  

 

 

1.1.1.7. Привредни субјекат „Мркоњићпутеви“ д.о.о. Мркоњић Град 

 

Привредни субјекат „Мркоњићпутеви“ д.о.о. Мркоњић Град, Подбрдо бб, 70260 

Мркоњић Град, према Актуелном изводу из судског регистра број: 057-0-Рег – З – 20 – 

003794 од 23.09.2020. године је регистрован у судском регистру Окружног привредног 

суда у Бањој Луци под матичним бројем: 1-348-00, са основним капиталом у износу од 

2.940.150,00 КМ. 

 

Привредни субјекат „Мркоњићпутеви“ д.о.о. Мркоњић Град је у 100% власништву 

физичког лица Младена Милановића. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „Мркоњићпутеви“ д.о.о. Бања 

Лука је изградња путева и аутопутева.  

 

 

1.1.1.8. Привредни субјекат „Меркур“ д.о.о. Бања Лука 

 

Привредни субјекат „Меркур“ д.о.о. Бања Лука, улица Иве Лоле Рибара број 4, 78000 

Бања Лука, је регистрован у судском регистру Окружног привредног суда у Бањој Луци, 

(Рјешење о регистрацији број: 057-0-Рег-20-000675 од 07.05.2020. године) под матичним 

бројем: 1-41-00 са уписаним основним капиталом у износу од 3.684.641,00 КМ. 

 

Привредни субјекат „Меркур“ д.о.о. Бања Лука је у 100% власништву физичког лица 

Младена Милановића. 
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Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта „Меркур“ д.о.о. Бања Лука је 

изнајмљивање и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп 

(лизинг).  

 

1.2. Привредни субјекат „Нова банка „ а.д. Бања Лука  

 

Привредни субјекат „Нова банка“ а.д. Бања Лука, улица Краља Алфонса XIII БРОЈ 37А, 

78000 Бања Лука, је према Актуелном изводу из судског регистра број: 057-0-Рег – 20-

000062 од 11.02.2020. године, регистрован у судском регистру Окружном привредног 

суда у Бањој Луци под бројем: МБС: 3-38-00, са уписаним основним капиталом у износу 

од 134.637.768,00 КМ, који је подијељен на 134.637.768 акција.  

 

Претежна дјелатност привредног субјекта „Нова банка“ је банкарско пословање и остало 

новчано пословање. 

 

Привредни субјекат „Нова Банка“ је у Републици Српској регистрована за обављање 

свих банкарских послова: депозитне послове, кредитне послове, гаранцијске послове, 

послове са ефективом, девизне и мјењачке послове, емисионе и депо-послове, послове 

платно промета, послове посредовања у трговини хартијама од вриједности, куповину и 

наплату потраживања и друге банкарске  и финансијске послове у складу са Законом о 

банкама Републике Српске.  

 

Банка послује преко Централе са сједиштем у Бањој Луци и тринаест филијала које су 

лоциране у Бијељини, Бањој Луци, Источно Сарајеву, Зворнику, Брчком, Требињу, 

Добоју, Сарајеву, Тузли, Мостару, Фочи, Приједору и Мркоњић Граду и посебног 

организационог дијела за трговање хартијама од вриједности – Брокер Нова. 

 

Власничка структура привредног субјекта „Нова банка“ а.д. Бања Лука прије стицања 

акција, на дан 01.10.2020. године: 

 

Табела 1. 

Ред. 

Бр. 

Назив власника Власничко 

учешће (%) 

1. „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град 28,9209206 

2. „БАН ГРАДЊА“ д.о.о. Бања Лука 9,1729685 

3. „РЕСПЕЦТ ПЛУС“ д.о.о. Бања Лука 7,5869477 

4. „ИНВЕСТ НОВА“ .д.д Бијељина  5,3076385 

5. „ЛЕГЕНД“ д.о.о. Истична Илиџа 4,9737879 

6. Радовановић Слободан 4,6881986 

7. „Н СПОРТ“ д.о.о. Београд 3,5227857 

8. „Владимир Капор“ д.о.о. Пале 2,9113844 

9. „Неw Цонцепт“ д.о.о. Бања Лука  2,1607147 

10. „ГАС – ПЕТРОЛ“ д.о.о. Мркоњић Град 2,0796542 

11. Остали дионичари 28,64749992 

13. УКУПНО: 100,00 

Извор: Подаци из пријаве. 
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Власничка структура привредног субјекта „Нова банка“ а.д. Бања Лука након стицања 

већинског пакета акција на дан 08.10.2020. године:  

Табела 2. 

Ред. 

Бр. 

Назив власника Власничко 

учешће (%) 

1. „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град 64,5430917 

2. „ИНВЕСТ НОВА“ а.д. Бијељина 5,3076385 

3. РАДОВАНОВИЋ СЛОБОДАН 4,6881986 

4. ГАЈИЋ ЗОРАН 1,8248022 

5. ЋУРЧИЋ СЛОБОДАН 1,7070983 

6. „ЛАНАЦО“ д.о.о. БАЊА ЛУКА 1,4371666 

7. РАДОВАНОВИЋ РАДОВАН 1,3397489 

8. НИНИЋ НЕБОЈША 1,0139963 

9. МИКАРЕВИЋ ДРАГАН 0,7926387 

10. „ИНСТИТУТ ЗА ЕКОНОМСКА ИСТРАЖИВАЊА“ д.о.о. 

Београд 

0,7926387 

11. Остали акционари 16,5529815 

13. УКУПНО: 100,00 

Извор: Подаци из пријаве.  

 

 

2. Обавеза пријаве намјере концентрације  

 

Обавеза пријаве концентрације привредних субјеката, у смислу члана 14. став (1) тачка 

б) Закона, постоји ако укупни годишњи приход сваког од најмање два привредна субјекта 

учесника концентрације остварена продајом роба и/или услуга на тржишту Босне и 

Херцеговине износе најмање 8 милиона КМ по завршном рачуну у години која је 

претходила концентрацији, или ако је њихово заједничко учешће на релевантном 

тржишту веће од 40,0%. 

 

Укупни годишњи приходи учесника концентрације и њихових повезаних привредних 

субјеката, на дан 31.12.2019. године износио је: 

Табела 3. 

Ред. 

бр.  

Назив привредног субјекта Босна и Херцеговине  

(КМ) 

1. „МГ МИНД „ д.о.о. Мркоњић Град (..)**1 

2. „Тржница“ д.о.о. Бања Лука  (..)** 

3. „Еуро панели“ д.о.о. Бијељина (..)** 

4. „Рудкоп МГ“ д.о.о. Бања Лука (..)** 

5. „Градња Плус“ д.о.о. Бања лука (..)** 

6. „Цитy Малл“ д.о.о. Бања Лука (..)** 

7. „ТАМ“ д.о.о. Бања Лука (..)** 

8. „Чистоћа“ а.д. Бања Лука (..)** 

9. „Мркоњићпутеви“ д.о.о. Мркоњић Град (..)** 

10. „Меркур“ д.о.о. Бања Лука  (..)** 

11. „НОВА БАНКА“ а.д. Бања Лука  (..)** 

12.  Повезана друштва „МГ МИНД“ (∑1-10) (..)** 

Извор: Подаци из пријаве.  

 

Годишњи приход учесника концентрације представља укупне приходе (без пореза на 

додану вриједност и других пореза који се директно односе на учеснике концентрације 

 
1 (..)** - подаци представљају послову тајну 
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на тржишту Босне и Херцеговине) у смислу члана 9. тачка х) Одлуке о начину 

подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката.  

 

 

3. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у провођењу поступка оцјене предметних концентрација 

примијенио одредбе Закона, Одлуке о утврђивању релевантног тржишта („Службени 

гласник БиХ“, бр. 18/06 и 34/10), Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима 

за оцјену концентрација привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10), те 

Закон о управном поступку („Службени гласник БиХ“, бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/07,  

41/13 и 53/16). 

 

Конкуренцијски савјет је у складу са чланом 43. став (7) Закона, при израчунавању 

укупних годишњих прихода учесника концентрације, користило критеријуме и 

стандарде Обавијести Европске комисије о рачунању укупног прихода у складу са 

Уредбом Савјета (ЕЕЗ) број: 4064/89 о контроли концентрација привредних субјеката.  

 

4. Правни основ предметне концентрације 

 

У Пријави концентрације  и  допуни пријаве концентрације Подносилац у вези са 

правним основом предметне концентрације између осталог наводи  сљедеће: 

 

- Да је привредни субјекат „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град је први пут, 

куповином на Бањалучкој берзи, стекао акције привредног субјекта „Нова банка“ 

крајем 2018. – те године, те их је стицао током 2019. године, 

 

- Да је прије провођења концентрације Подносилац пријаве, у складу са 

сагласности Агенције за банкарство Републике Српске, био власник 28,92% 

акција привредног субјекта „Нова банка“, 

 

- Да је дана 08.10.2020. године привредни субјекат „МГ МИНД“ блок 

трансакцијама на Бањалучкој берзи стекао 47.960.896 акција емитента „Нова 

банка“ ,  

 

- Да је на дан подношење ове пријаве (која је послата препорученом поштом дана 

23.10.2020. године) привредни субјекат „МГ МИНД“ био власник укупно 

86.899.378 акција емитента „Нова банка“ што представља 64,543% од укупног 

броја гласова у Скупштини Емитента. 

 

У вези са наведеним, Конкуренцијски савјет је у Захтјеву за допуну пријаве 

концентрације број: УП – 06-26-1-030-3/20 од 18.11.2020. године тражио да Подносилац 

пријаве хронолошки наведе на који начин је стицао дионице привредног субјекта „Нова 

банка“, како би се утврдило када је исти стекао контролу тј. превладавајући утицај над 

Циљним друштвом.  

 

У прилогу напријед наведене допуне пријаве као правни основ пријаве концентрације 

достављени су Обрачуни послова за стицање акција заступника „Монет брокер“ а.д. 

Бања Лука, како слиједи:  

 

1. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78929 од 08.10.2020. године којим (..)**, 

2. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78931 од 08.10.2020. године којим (..)**, 

3. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78933 од 08.10.2020. године којим (..)**, 

4. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78936 од 08.10.2020. године којим (..)**, 

5. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78937 од 08.10.2020. године којим (..)**, 
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6. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78939 од 08.10.2020. године којим (..)**, 

7. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78943 од 08.10.2020. године којим (..)**, 

8. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78944 од 08.10.2020. године којим (..)**, 

9. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78946 од 08.10.2020. године којим (..)**, 

10. Обрачун обављеног посла по Налогу бр. 78948 од 08.10.2020. године којим (..)**. 

 

Напријед наведеним трансакцијама на Бањалучкој берзи, Подносилац пријаве је дана 

08.10.2020. године стекао  47.960.896 акција емитента „Нова банка“, те је повећао своје 

власничко учешће за цца 35,62%, те постао власник 86.899.378 дионица тј. власник 

64,542% „Нове банке“. 

 

Слиједом наведеног, правни облик предметне концентрације је стицање контроле једног 

привредног субјекта над другим, куповином већине акција у смислу одредби члана 12. 

став (1) тачка б) подтачка 1) Закона.  

 

 

5. Релевантно тржиште 

 

Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Закона о конкуренцији, 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 карактеристике, 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 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. 

 

Релевантно тржиште производа и/или услуга у конкретном случају је тржиште 

универзалног банкарства које чине услуге малопродајног банкарства и корпоративног 

банкарства, а које услуге обављаја Циљано друштво. 

 

Подносилац пријаве и његови повезани привредни субјекти немају учешће на 

релевантном тржишту. 

 

С обзиром на чињеницу да Циљно друштво дјелује на цијелој територији Босне и 

Херцеговине, релевантним тржиштем у географском смислу  сматраће се цијела 

територија Босне и Херцеговине. 

 

Слиједом наведеног, под релевантним тржиштем предметне концентрације сматра се 

пружање услуга на тржишту универзалног банкарства на територији Босне и 

Херцеговине.  

      

 

6. Анализа релевантног тржишта 

 

Тржишно учешће учесника концентрације и њихових конкурената, на тржишту 

универзалног банкарства у Босни и Херцеговини у 2019. години: 
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Табела 4.  

Ред. 

бр. 

Назив банке Тржишно 

учешће 

1. „UNICREDIT BANK“ д.д. Мостар (..)** 

2. „RAIFFEISEN BANK БиХ“ д.д. БиХ (..)** 

3. „НОВА  БАНКА“  а.д. Бања Лука (..)** 

4. „ИНТЕСА САНПАОЛО БАНКА“ д.д. БиХ 7,65 (..)** 

5. „SPARKASSE BANK“ д.д. БиХ (..)** 

6. „НЛБ БАНКА“ а.д. Бања Лука  (..)** 

7. „UNICREDIT BANK“ а.д. Бања Лука (..)** 

8. „НЛБ БАНКА“ д.д. Сарајево (..)** 

9. „SBERBANK“ д.д. Сарајево  (..)** 

10. „BOSNA BANK INTERNATIONAL“ д.д. Сарајево (..)** 

11. „АДДИКО БАНК“ д.д. Сарајево (..)** 

12. „SBERBANK“ а.д. Бања Лука (..)** 

13. „ZIRRATBANK BH“ д.д. Сарајево (..)** 

14. „АСА БАНКА“ д.д. Сарајево (..)** 

15. „PROCREDIT BANK“ д.д. Сарајево (..)** 

16. „ПРИВРЕДНА БАНКА САРАЈЕВО“ д.д. Сарајево (..)** 

17. „КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА“ а.д. Бања Лука (..)** 

18. „ВАКУФСКА БАНКА“ д.д. Сарајево (..)** 

19. „УНИОН БАНКА“ д.д. Сарајево (..)** 

20. „КОМЕРЦИЈАЛНО – ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА“ д.д. Велика 

Кладуша 

(..)** 

21. УКУПНО: 100,00 

Извор: Подаци из пријаве.  

 

 

7. Оцјена концентрације 

 

Конкуренцијски савјет је у поступку доношења Рјешења утврдио да на релевантном 

тржишту дјелује већи број привредних субјеката који се баве пружањем услуге 

банкарских услуга у Босни и Херцеговини. 

 

На релевантном тржишту универзалног банкарства у Босни и Херцеговини дјелује 24 

банке, а највеће учешће према подацима из пријаве концентрације имају привредни 

субјекат „UNICREDIT BANK“ д.д. Мостар са (..)**% тржишног учешћа и привредни 

субјект „RAIFFEISEN BANK BiH“ д.д. БиХ са (..)**% тржишног учешћа, те нити једна 

банка која дјелује на релевантном тржишту, укључујући Циљно друштво, нема 

доминантан положај на релевантном тржишту, нити учешће веће од 40,0% на годишњем 

нивоу. 

 

Подносилац пријаве концентрације привредни субјект „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град 

и његова повезана друштва  не дјелују на релевантном тржишту, те неће доћи до 

промјене тржишног положаја привредног субјекта „Нова Банка“ а.д. Бања Лука.  

 

Подносилац пријаве наводи да је са становишта интереса потрошача намјера учесника 

концентрације да прошире палету производа и услуга, те пруже подршку програмима 

које ће реализовати државне институције, локална управа и Развојна банка. 

 

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

оцијенио да провођењем предметне концентрације неће доћи до нарушавања тржишне  
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конкуренције, односно стварања или јачања доминантне позиције учесника 

концентрације, јер  се провођењем предметне концентрације неће повећати тржишно 

учешће Подносиоца пријаве на релевантном тржишту универзалног банкарства на 

територији Босне и Херцеговине. 

 

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је оцијенио допуштеном предметну 

концентрацију у смислу члана 18. став (2) тачка а) Закона, као у диспозитиву овог 

Рјешења. 

 

 

8. Административна такса 

 

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

тачка д) под 1) Одлуке о висини административних такси у вези са процесним радњама 

пред Конкуренцијским савјетом („Службени гласник БиХ“, бр. 30/06, 18/11 и 75/18) 

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

институција Босне и Херцеговине. 

 

 

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 овога Рјешења.  

 

 

 

                        Предсједник 

  

                                                                                                                  др. Стјепо Прањић 

 

 

 


