
    

Известување за концентрација помеѓу Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија и 

Комерцијална Банка а.д. Белград, Србија  

 (предмет бр. 08-49/2020) 

 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата (Службен весник на Република 

Македонија бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 10.04.2020 година, Комисијата за 

заштита на конкуренцијата прими известување за концентрација која се однесува на стекнување на 

самостојна контрола од страна на Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија со 

регистрирано седиште на ул. Трг републике 2, 1000 Љубљана, Словенија врз Комерцијална Банка 

а.д. Белград, Србија со регистрирано седиште на ул. Сава бр. 14, 11000 Белград Србија, преку 

купопродажба на удели. 

 

Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија е банка која нуди целосен опсег на финансиски 

услуги, вклучително банкартсво за население и корпоративно банкарство, инвестиционо 

банкарство, услуги на пазарот на капитал, управување со средства и осигурување во Словенија. 

Нова Љубљанска Банка д.д. Љубљана Словенија е активна во РСМ преку НЛБ Банка АД Скопје, 

која е универзална банка која нуди целосен опсег на финасиски услуги. 

Комерцијална Банка АД Белград е банка која нуди финансиски услуги, вклучувајќи и банкарство 

за население и корпоративно банкарство, инвестициско банкарство, услуги на пазарите на капитал 

и управување со средства во Србија, и е единствен акционер на три зависни друштва 

(Комерцијална Банка АД Подгорица, Комерцијална Банка АД Бања Лука и КомБанк ИНВЕСТ АД 

Белград). 

Комерцијална Банка АД Белград нема поврзани друштва во Република Северна Македонија 

Релевантниот пазар на производ за пријавената концентрација би можел да се дефинира како пазар 

банкарски услуги. 

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната 

концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. 

Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана. 

 

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за 

оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети 

страни можат да се испратат на факс: 02 3296 466, на адреса: ул. Св. Кирил и Методиј 54, 

Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 5 

дена од денот на објавување на ова известување. 

 

13.05.2020 година  

     Скопје 


