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Republika e Kosovës 

Republika Kosova - Republic of Kosovo 

Autoriteti Kosovar i Konkurrencës 

Autoritet Kosova za Konkurenciju - Kosovo Competition Authority 

Vendimi nr.45/20 

                                                                                                          Data: 27.05.2020 

 

Duke u bazuar në Neni 28, 29 dhe çështjet procedurale, të përcaktuara sipas nenit 

13,15,17,19,20,35,50,54 paragrafi 1.3 të Ligjit 03/L-229 Për Mbrojtjen e Konkurrencës, 

dhe Neni 8 i Plotësim Ndryshimit të Ligji nr. 04/L-226, Udhëzimit Administrativ Nr. 

02/2018, neni 18 dhe 20 paragrafi 1.3 Për Mënyrën e Paraqitjes së Kërkesës dhe Kriteret 

për Konstatimin e Përqendrimit të Ndërmarrjeve, Për Mënyrën e Përcaktimit të Tregut 

Relevant, Komisioni i Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, në mbledhjen e datës 

27.05.2020, mori këtë; 

 

V E N D I M 

 

I. LEJOHET, Përqendrimi i ndërmarrjeve nga dhe ndërmjet Republikes së Serbisë e 

përfaqesuar nga Qeveria e Republikes së Serbisë e cila mban aksione të rendomta në 

Komercijalna Banka a.d. Beograd si shitëse  dhe NLB si blerës e te gjitha 

aksioneve të lartpermendura që Republika e Serbisë i mban në Target. 

 

II. Nova Ljubljanska Banka d.d. Lubljana NLB , është shoqëri aksionare, e themeluar 

dhe e rregulluar sipas ligjeve Sllovene, me seli në Lubljanë dhe adresë të biznesit në 

Trg Republika 2, 1000, Ljubljana, Slloveni e regjistruar në Regjistrin Slloven të 

Bizneseve me nr. 5860571000. NLB është kompani publike. Kapitali aksionar i 

emetuar i NLB është i ndarë në 20,000,000 aksione e cila perfaqëson grupin më të 

madh bankar dhe financiar në Slloveni. Me fokus strategjik në tregjet e zgjedhura në 

EJL, NLB GROUP përbehet nga NLB d.d. si entiteti kryesor në Slloveni, gjashtë 

banka subsidiare në EJL, disa kompani për sherbime ndihmese (menaxhimi i aseteve, 

sigurimet, menaxhimi i pronës së paluajtshme etj) dhe një numer i kufizuar i filialeve 

jo-berthame në mbyllje të kontrolluar. 

 

III. NLB, ështe banka më e madhe  në Slloveni me 94 dege dhe 688,547 kliente aktive, 

me fokus strategjik në tregjet e zgjedhura në EJL. NLB është e pranishme në shtetet e 

EJL-se, si Maqedonia e Veriut, Bosnja dhe Hercegovina dhe Mali i Zi.Në tregjet e 
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jashtme, përkatësisht në territorin e Republikës së Kosovës, NLB ka një filiale të 

regjistruar në bazë të ligjeve të Republikës së Kosovës të indentifikuar si NLB Banka 

Sh.A. Prishtinë, e regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë 

(ARBK), Me numër unik identifikues 810486250 dhe me seli ne rr. Ukshin Hoti, nr, 

124, 10000 Prishtinë, Kosovë në pronesi të NLB d.d. me 81.21% te kapitalit të paguar 

prej 41,652,000.00 Eur, dhe aksionare tjerë të vegjël.  

 

IV. Komercijalna banka a.d. Beograd (Vracar) është kompani aksionare e organizuar 

dhe ekziston në përputhje me ligjet e Republikes së Serbisë, e regjistruar në 

Agjencinë e Regjistrimeve Tregtare me numër identifikimi 07737068, selia e 

regjistruar e së ciles është në Svetog Save 14, Beograd. Eshtë banke që operton në 

Territorin e Serbisë ku ofron një game të plotë të sherbimeve bankare për të gjitha 

kategoritë e klienteve. Komercijalna Banka është kompani aksionare publike, e 

inkorporuar me 25 Tetor 2001, me numrin e identifikimit 077370068. Aktiviteti 

kryesor i saj i regjistruar është 64.19 – Ndërmjetesim  tjetër monetar. Në tregjet e 

jashtme, përkatesisht në territorin e Republikës së Kosovës, Komercijalna Banka a.d. 

ka një subsidiar të regjistruar në bazë të ligjeve të Kosovës në ARBK të identifikuar 

si Komercijalna Banka a.d. – Beograd – Filiali në Mitrovice, Dega e Kosovës me 

numer unik identifikues 810363292 dhe seli të regjistruar në Kralja Petra I 33, 40 000 

Mitrovice Veriore( KB Dega e Kosovës). KB Dega e Kosovës përbehet nga 9 degë të 

cilat gjeografikishte janë të ndara në dy njesi: Leposavic, Zubin Potok, Zvecan dhe 

Mitrovica, në veri të lumit Iber, dhe Gracanica, Ranillug, Shillove, Shterpce dhe 

Dragash që ndodhen në Jug te lumit Iber. Dega i ka 9 ATM. 

 

V. Parashtruesi i Njoftimit për Përqendrim, obligohet të paguaj taksë administrative 

prej 100.00 €, me shkronja ( njëqind euro ), dhe Autorizimin për Realizimin e 

Përqendrimit në përputhje me Nenin 20 të Ligjit Për Mbrojtjen e Konkurrencës, dhe 

neni 20 të Udhëzimi Administrativ Nr.02/2018, bëhet kundrejt pagesës në vlerë prej 

3,000.00 € me shkronja ( tre mijë  euro ). 

 

VI. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

                                                                        

ARSYETIM 

 

1. Me datë 06.04.2020 Autoriteti ka pranuar kërkesën e Njoftimit për Përqendrim nga 

Nova Ljubljanska Banka d.d. Lubljana NLB . dhe Komercijalna banka a.d. 

Beograd , përmes fitimit të kontrollit, apo blerjes së 100% të aksionëve. 

 

2. Kërkesa është paraqitur në bazë të Ligjit Nr.03/L-229 Për Mbrojtjen e Konkurrencës 

dhe Plotësim Ndryshimi i tij, Ligji Nr. 04/L-226,  Udhëzimit Administrativ Nr. 

02/2018, Për Mënyrën e Paraqitjes së Kërkesës dhe Kriteret për Konstatimin e 

Përqendrimit të Ndërmarrjeve. 
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Procedurat e ndjekura nga Autoriteti : 

 

a) Vërtetimi, me të cilin Autoriteti ka konsideruar lëndën të plotësuar me datën 

29.04.2020.  

b) Njoftimi i përqendrimit në Web Faqen e Autoritetit me datën 13.04.2020, 

c) Autoriteti ka bërë vlerësimin e qëllimit të realizimit të Përqendrimit sipas 

procedurës së shkurtër. 

 

Njoftimi për Përqendrim ka të bëje me: 
 

3. Përqendrimi, do të realizohet nga ndërmarrjet, nga dhe ndërmjet Republikes së 

Serbisë e përfaqesuar nga Qeveria e Republikes së Serbisë e cila mban aksione të 

rendomta në Komercijalna Banka a.d. Beograd, dhe NLB si blerës i te gjitha 

aksioneve të lartpermendura që Republika e Serbisë i mban në Target. 

4. Nova Ljubljanska Banka d.d. Lubljana NLB , është shoqëri aksionare, e themeluar 

dhe e rregulluar sipas ligjeve Sllovene, me seli në Lubljanë dhe adresë të biznesit në 

Trg Republika 2, 1000, Ljubljana, Slloveni e regjistruar në Regjistrin Slloven të 

Bizneseve me nr. 5860571000 

5. NLB ka një filiale të regjistruar në bazë të ligjeve të Republikës së Kosovës të 

indentifikuar si NLB Banka Sh.A. Prishtinë, e regjistruar në Agjencinë e Regjistrimit 

të Bizneseve në Kosovë (ARBK), Me numër unik identifikues 810486250 dhe me seli 

ne rr. Ukshin Hoti, nr, 124, 10000 Prishtinë, Kosovë në pronesi të NLB d.d. me 

81.21% të kapitalit të paguar prej 41,652,000.00 Eur,( KONFIDENCIALE) dhe 

aksionare tjerë të vegjel. 

6. Komercijalna banka a.d. Beograd (Vracar) është kompani aksionare e organizuar 

dhe ekziston në përputhje me ligjet e Republikes së Serbisë, e regjistruar në 

Agjencinë e Regjistrimeve Tregtare me numër identifikimi 07737068, selia e 

regjistruar e së ciles është në Svetog Save 14, Beograd. 

7. KB Dega e Kosovës përbehet nga 9 degë të cilat gjeografikishte janë të ndara në dy 

njesi: Leposavic, Zubin Potok, Zvecan dhe Mitrovica, në veri të lumit Iber, dhe 

Gracanica, Ranillug, Shillove, Shterpce dhe Dragash që ndodhen në Jug te lumit Iber. 

Dega i ka 9 ATM. 

8. Depozitat totale të Degës së KB janë;  Eur 77.668.000 (KONFIDENCIALE)  

 

Baza Ligjore dhe akti i Përqendrimit 

 

9. Bazuar në nenin 15, të Ligjit 03/L-229 Për Mbrojtjen e Konkurrencës, palët kanë 

përmbushur detyrimin për të bërë njoftimin e Përqendrimit pasi që: 

 

a) Qarkullimi i kombinuar i palëve është sipas dispozitës përkatëse të Ligjit.   

b) Blerësi  dhe targeti janë të  regjistruar në  Republikën e Kosovës. 

c) Kontrata e Shitblerjes, datë 26.02.2020. 
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Analiza e Tregut 

Tregu Relevant 

-   Tregu gjeografik - tregu kryesor në transaksionin e propozuar do të jetë Republika e 

Sllovenisë, tregu ndërkombëtar, përfshirë tregun e Republikës së Kosovës, në 

fushëveprimin përkatës.  

Ndërsa 

-    Tregu i produktit, përfshin ofrimin e të gjitha shërbimeve bankare. 

 

Efektet e konkurrencës në tregun përkatës, nga transaksioni i realizuar 

 

1. Përqendrimi është propozuar  në Slloveni, por kërkesa për njoftim të përqendrimit 

është bërë për arsye se blerësi dhe shitësi  kanë degët e tyre të regjistruar në 

Republikën e Kosovës, mirëpo  si të tilla nuk ka mundësi të bëjnë ndryshim në 

strukturën ( horizontale apo vertikale të tregut ). 

2. Autoriteti shqyrtoi dhe arriti në përfundimin se nuk ka efekte negative nga realizimi i 

këtij përqendrimi sepse asnjëri nga pjesëmarrësit në përqendrim nuk ka pozitë 

dominuese dhe me këtë përqendrim nuk krijohet apo forcohet një pozitë e re 

dominuese. 

 

Vëmendje; 

 

Çdo formë e shtrembërimit të konkurrencës respektivisht sjellje anti - konkurruese do të 

jetë nën monitorimin e Autoritetit Kosovar të Konkurrencës. 

 

Kërkesa për Përqendrim merr epilogun si në dispozitiv të këtij VENDIMI. 

 

KOMISIONI 

AUTORITETI KOSOVAR I KONKURRENCËS 

 

(___________________) 

Valon Prestreshi 

Kryetar 

 

(____________)     (_______________)      (______________)     (______________) 

Ahmet Krasniqi                Fatime Haziri            Muhamed Krasniqi        Shaqir Morina 

Zv. Kryetar                         Anëtare                        Anëtar                         Anëtar 

 

Me këtë Vendim të njoftohen: 

- Palët 

- Arkiva 


