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  Уп. бр.08-50 

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од 

Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 

136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од 

Општа кредитна банка а.д. Братислава, Словачка, (Všeobecná úverová banka, a.s.), со регистрирано 

седиште на адреса Млинске ниви 1, 829 90 Братислава, Словачка, Словачка штедилница а.д. 

Братислава, Словачка (Slovenská sporiteľňa, a.s.), со регистрирано седиште на адреса Томашикова 

48, 832 37, Братислава, Словачка, Татра банка а.д. (Tatra banka, a.s.), со регистрирано седиште на 

адреса Хоџово наместие 3, 811 06 Братислава 1, Словачка, 365.банк, а.д. (365.bank, a. s.), со 

регистрирано седиште на адреса Двораково набрежие 4, 811 02 Братислава, Словачка и 

Чехословачка комерцијална банка, а.д. Братислава Словачка (Československá obchodná banka, 

a.s.), со регистрирано седиште на адреса Жижкова 11, 811 02 Братислава, Словачка),  поднесено 

преку адвокатско друштво Георги Димитров Адвокати од Скопје, на седницата одржана на ден 

15.03.2022 година, го донесе следното 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1.Се утврдува дека концентрацијата со која Општа кредитна банка а.д. Братислава, Словачка, 

(Všeobecná úverová banka, a.s.), со регистрирано седиште на адреса Млинске ниви 1, 829 90 

Братислава, Словачка, Словачка штедилница а.д. Братислава, Словачка (Slovenská sporiteľňa, 

a.s.), со регистрирано седиште на адреса Томашикова 48, 832 37, Братислава, Словачка, Татра 

банка а.д. (Tatra banka, a.s.), со регистрирано седиште на адреса Хоџово наместие 3, 811 06 

Братислава 1, Словачка, 365.банк, а.д. (365.bank, a. s.), со регистрирано седиште на адреса 

Двораково набрежие 4, 811 02 Братислава, Словачка и Чехословачка комерцијална банка, а.д. 

Братислава Словачка (Československá obchodná banka, a.s.), со регистрирано седиште на адреса 

Жижкова 11, 811 02 Братислава, Словачка основаат заедничко вложување Монилоги с.р.о, 

Братислава Словачка (Monilogi s.r.o.), со регистрирано седиште на адреса Млинске ниви 1, 829 90 

Братислава, Словачка, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема 

да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната 

конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или 

зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на 

Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за 

заштита на конкуренцијата. 

 

2.Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна 

такса за известување за концентрација во износ од 6.000,оо ден. и за решението во износ од 

30.000,оо ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на 

Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 

88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 

100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300. 
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3.Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението. 

 

Образложение 

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 23.02.2022 година, до 

Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено 

известување за концентрација од страна на Општа кредитна банка а.д. Братислава, Словачка, 

(Všeobecná úverová banka, a.s.), со регистрирано седиште на адреса Млинске ниви 1, 829 90 

Братислава, Словачка, Словачка штедилница а.д. Братислава, Словачка (Slovenská sporiteľňa, 

a.s.), со регистрирано седиште на адреса Томашикова 48, 832 37, Братислава, Словачка, Татра 

банка а.д. (Tatra banka, a.s.), со регистрирано седиште на адреса Хоџово наместие 3, 811 06 

Братислава 1, Словачка, 365.банк, а.д. (365.bank, a. s.), со регистрирано седиште на адреса 

Двораково набрежие 4, 811 02 Братислава, Словачка и Чехословачка комерцијална банка, а.д. 

Братислава Словачка (Československá obchodná banka, a.s.), со регистрирано седиште на адреса 

Жижкова 11, 811 02 Братислава, Словачка, со која Општа кредитна банка а.д. Братислава, 

Словачка, Словачка штедилница а.д. Братислава, Словачка, Татра банка а.д. Словачка, 365.банк, 

а.д. Братислава Словачка и Чехословачка комерцијална банка, а.д. Братислава Словачка основаат 

заедничко вложување Монилоги с.р.о, Братислава Словачка (Monilogi s.r.o.), со регистрирано 

седиште на адреса Млинске ниви 1, 829 90 Братислава, Словачка.  

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на 

податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди 

следното:  

 

Општа кредитна банка а.д. Братислава, Словачка е членка на меѓународната Интеса Санпаоло 

Групација. Интеса Санпаоло Групацијата е една од најзначајните банкарски групации во Европа 

и е меѓу водечките на светско ниво во пласирањето на финансиски производи и услуги, како за 

домаќинства така и за компании.  

Интеса Санпаоло Групацијата нема свое поврзано друштво во Северна Македонија, ниту пак е 

активна на пазарот на Северна Македонија.  

 

Словачка штедилница а.д. Братислава, Словачка е член на меѓународната ЕРСТЕ Групација. 

ЕРСТЕ Групацијата е водечка регионална банкарска групација со силен фокус на Централна и 

Источна Европа и финансиски производи и услуги кои се нудат како на домаќинства, така и на 

компании.  

Во Северна Македонија, ЕРСТЕ Групацијата ги има следните поврзани друштва:  

- ШПАРКАСЕ БАНКА АД Скопје, со седиште на Орце Николов бр. 54, Скопје и предмет на 

работење друго монетарно посредување (банкарски услуги);  

- Друштво за лизинг ШПАРКАСЕ ЛИЗИНГ ДОО Скопје, со седиште на Македонија бр. 34, 

Скопје и предмет на работење финансиски лизинг и  
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- Друштво за градежништво, трговија и услуги С-АМЦ 1 ДООЕЛ Скопје, со седиште на 

Македонија бр. 34, Скопје и предмет на работење купување и продажба на сопствен недвижен 

имот. 

 

Татра банка а.д. е членка на меѓународната Рајфајзен Групација (“Рајфајзен Групација”). 

Рајфајзен Групацијата е една од најзначајните регионални банкарски групации, со силен фокус на 

Централна и Источна Европа и финансиски производи и услуги кои се нудат како на 

домаќинства, така и на компании.  

Рајфајзен Групацијата нема свое поврзано друштво во Северна Македонија, ниту пак е активна 

на пазарот на Северна Македонија.  

 

365.банк а.д. е членка на Ј&Т Фајнанс Групацијата. ЈТФГ е чешка и словачка банкарска и 

финансиска групација која е активна во областа на личното и комерцијалното банкарство, 

инвестициите во приватен капитал, финансиските пазар и финансиите. Групацијата има силен 

фокус на пазарите на Источна Европа и Руската Федерација.  

Групацијата нема свое поврзано друштво во Северна Македонија, ниту пак е активна на пазарот 

на Северна Македонија.  

 

Чехословачка комерцијална банка, а.д. Братислава Словачка е членка на меѓународната КБЦ 

Групација. КБЦ Групацијата е една од водечките финансиски групации во Европа, која е активна 

во банкарството, управувањето со средства, осигурувањето и обезбедување на други услуги 

преку широка мрежа на агенции и подружници; и нуди и обезбедува финансиски производи и 

услуги како на домаќинства 10 така и на компании.  

Групацијата нема свое поврзано друштво во Северна Македонија, ниту пак е активна на пазарот 

на Северна Македонија.  

 

Друштвото кое настанува со заедничко вложување ќе биде основано под називот Монилоги 

с.р.о. (Monilogi s.r.o.), со регистрирано седиште на адреса Млинске ниви 1, 829 90 Братислава, 

Словачка.  

Друштвото кое настанува со заедничко вложување ќе биде основано во согласност со законите на 

Словачка, и ќе биде активно во областа на услугите поврзани со готовина во Словачка. Не се 

очекува Друштвото кое настанува со заедничко вложување да има деловна активност во други 

држави, особено не во Северна Македонија.  

Друштвото кое настанува со заедничко вложување ќе биде претежно активно во областа на 

управувањето со готовина, односно обезбедувањето на услуги поврзани со готовина од типот на 

сортирање, броење, пакување, и автентикација на монети и банкноти, претежно во евра, но и во 

други валути а исто така ќе обезбедува услуги поврзани со транспорт на готовина, како и услуги 

поврзани со одржување на банкомати,  ќе обезбедува транспорт на банкноти, монети во евро и 

странски валути, и потенцијално други вредни пратки, како и примарно и секундарно одржување 

на банкомати, дополнувања, и други потребни услуги поврзани со сервисирање на банкомати. 

Дополнително, се очекува Друштвото кое настанува со заедничко вложување да обезбедува 
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други помошни услуги поврзани со управување со готовина, претежно услуги за предвидување и 

планирање на количества на готовина за банкомати и/или банкарски филијали. 

 

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита 

на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став 

(1) точка 1) и 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.  

 

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за 

заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка 

на концентрациите Комисијата за заштита на конуренцијата вообичаено ќе утврди дека 

истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата, оцени дека пријавената 

концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во 

согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување 

или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено 

како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците. 

 

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот 

на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата. 

 

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага 

извршувањето на решението. 

 

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор 

пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување. 

 

 

 
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 

                                                                                                                   ПРЕТСЕДАТЕЛ 

                                                                                            Проф.Д-р Владимир Наумовски 

 


