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Predmet: Hrvatska narodna banka 
- zahtjev za davanjem mišljenja o namjeri provedbe koncentracije Karlovačke banke    
d.d., Karlovac i Nava banke d.d., Zagreb         

      - mišljenje; dostavlja se 
 
 
 
Sukladno odredbama članka 30. stavka 1. točke 10. i članka 31. Zakona o zaštiti tržišnog 
natjecanja («Narodne novine», broj 79/09; dalje: ZZTN), te članka 71. stavka 4. Zakona o 
kreditnim institucijama («Narodne novine», broj 117/08, 74/09, 153/09 i 108/12 dalje: ZOKI), 
Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Agencija) je, temeljem odluke Vijeća za zaštitu 
tržišnog natjecanja, u sastavu mr.sc. Olgica Spevec, predsjednica Vijeća, Mladen Cerovac, mag 
iur., zamjenik predsjednice Vijeća, Milivoj Maršić, dipl.oec., Vesna Patrlj, dipl.iur. i dr.sc. Mirna 
Pavletić-Župić, članovi Vijeća, sa 124. sjednice, održane 7. prosinca 2012., donijela sljedeće 
 
 
MIŠLJENJE  
 
Temeljem podataka iznesenih u zahtjevu za davanjem mišljenja o namjeri provedbe 
koncentracije Karlovačke banke d.d., Karlovac i Nava banke d.d., Zagreb, koji je Hrvatska 
narodna banka dostavila Agenciji, u predmetnom slučaju nije riječ o zabranjenoj koncentraciji, u 
smislu članka 16. ZZTN, odnosno nije riječ o koncentraciji kojom se značajno narušava tržišno 
natjecanje. Posebno uzimajući u obzir da Karlovačka banka d.d. i Nava banka d.d. pripadaju 
skupini malih banaka, te da će provedbom predmetne koncentracije pripajanjem Nava banke 
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d.d. Karlovačkoj banci d.d., Karlovačka banka d.d. ostvariti tržišni udjel manji od 1% na 
mjerodavnom tržištu, Agencija smatra da predmetna koncentracija neće imati značajan učinak 
na tržišno natjecanje između poduzetnika koji djeluju na mjerodavnom tržištu. 
 
 
Obrazloženje 
 
 
Agencija je 28. studenog 2012. zaprimila zahtjev Hrvatske narodne banke, Sektora bonitetne 
regulative i nadzora banaka, Direkcije za zaštitu potrošača i tržišnog natjecanja, sa sjedištem u 
Zagrebu, Trg hrvatskih velikana 3, (dalje: HNB), kojim je zatraženo mišljenje o prijavi namjere 
provedbe koncentracije poduzetnika Karlovačka banka d.d., sa sjedištem u Karlovcu, Ivana 
Gorana Kovačića 1 (dalje: KABA) i Nava banke d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Tratinska 27 
(dalje: NAVA). 
 
Člankom 71. stavka 1. ZOKI propisano je da HNB obavlja upravne i stručne poslove koji se 
odnose na zaštitu tržišnog natjecanja na tržištu bankovnih usluga, kao i na tržištu financijskih 
usluga kada ih pružaju kreditne institucije. Sukladno članku 71. stavku 4. ZOKI, HNB je 
ovlaštena u obavljanju poslova iz stavka 1. članka 71. ZOKI zatražiti mišljenje tijela nadležnog 
za zaštitu tržišnog natjecanja, odnosno Agencije. 
 
Sukladno prijavi namjere provedbe koncentracije koju je HNB zaprimila 22. studenog 2012., do 
predmetne koncentracije dolazi sklapanjem Ugovora o pripajanju zaključenog 25. srpnja 2012. 
između KABA-e kao društva preuzimatelja i NAVA-e kao pripojenog društva. Pripojeno društvo 
u zamjenu za dionice društva preuzimatelja, bez provođenja postupka likvidacije, prenosi 
cjelokupnu imovinu kao i sva prava i obveze na društvo preuzimatelja te prestaje postojati 
danom upisa pripajanja u sudski registar. Društvo preuzimatelj nastavlja postojati i poslovati kao 
univerzalni pravni sljednik pripojenog društva.  
 
HNB nadalje navodi kako gore opisana transakcija predstavlja koncentraciju iz čl. 15. stavka 1. 
točke 1. ZZTN koju je u skladu s odredbama članka 71. ZOKI potrebno prijaviti Hrvatskoj 
narodnoj banci radi njenog ispitivanja, odnosno ocjene učinaka provedbe iste na tržišno 
natjecanje na mjerodavnom tržištu. 

 
Nadalje, navodi se da KABA i NAVA pripadaju skupini malih banaka i [...], stoga [...]. Navodi se 
kako je [...] te je 30. lipnja 2012. izvršena dokapitalizacija KABA-e u kojoj su sudjelovali imatelji 
udjela u temeljnom kapitalu NAVA-e, što je označilo i početak kapitalnog povezivanja obiju 
banaka. 
 
Vezano uz određivanje mjerodavnog tržišta HNB navodi kako su u dijelu plasmana kod obje 
banke najzastupljeniji krediti za obrtna sredstva, a glavninu izvora sredstava obje banke čine 
depoziti kućanstava, te kao mjerodavno tržište određuje tržište kredita za obrtna sredstva u 
Gradu Zagrebu i tržište depozita kućanstva u Gradu Zagrebu. Sukladno navodima HNB-a, 
nakon provedene koncentracije KABA će imati tržišni udjel manji od 1% na oba segmenta 
tržišta. 
 
Među razlozima kojima se gospodarski obrazlaže opravdanost predmetne transakcije 
napominje se očekivana korist za potrošače, koja proizlazi iz činjenice da [...] u NAVA-i [...], a 
provedbom predmetne koncentracije građanima će biti dostupna raznolikija paleta proizvoda.  
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Sukladno svim činjenicama i navodima koje je HNB u svom zahtjevu za davanjem  mišljenja o 
provedbi predmetne koncentracije od 28. studenog 2012. dostavila na uvid Agenciji, te 
uvažavajući mišljenje HNB-a da svi rezultati skraćene analize učinaka provedbe predmetne 
koncentracije govore u prilog tomu da je riječ o nespornoj koncentraciji odnosno da istu treba 
dopustiti, Agencija smatra da predmetna koncentracija neće imati značajan učinak na tržišno 
natjecanje između poduzetnika koji djeluju na mjerodavnom tržištu. 
 
 
Shodno svemu navedenomu, predmetno mišljenje Agencija je donijela isključivo sa stanovišta 
mogućih učinaka predmetne koncentracije na tržišno natjecanje. Mišljenje je doneseno 
isključivo na temelju i u granicama činjenica koje joj je dostavila HNB. 
 
 
 
 
 
S poštovanjem, 
 
 
 
Predsjednica Vijeća 
za zaštitu tržišnog natjecanja 
 
 
mr.sc. Olgica Spevec 
 
 
 
 

 

Napomena: 

Sukladno članku 53. ZZTN, podaci koji predstavljaju službenu tajnu izuzeti su od objavljivanja te 

su u tekstu navedeni podaci označeni […] , odnosno koriste se skraćenice naziva te postoci i 

podaci u rasponu. 

 


