
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

По захтјеву Јавног предузећа Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево о обавезности 

подношења пријаве концентрације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарајево, 

август, 2021. године.  
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Број: 01-26-7-006-5/21 

Сарајево, 31.08.2021. године 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине је, на основу члана 25. став (1) тачка ф) Закона о 

конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), а по Захтјеву Јавног предузећа 

Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Вилсоново шеталиште 15, 71000 Сарајево, Босна и 

Херцеговина, запримљеном дана 09.06.2021. године, под бројем: 01-26-7-006-1/21, на 91. 

(деведесетпрвој) сједници одржаној дана 31.08.2021. године, донијело  

 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

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

08.06.2021. године, под бројем: 01-26-7-006-1/21, запримио Захтјев привредног субјекта 

Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, Вилсоново шеталиште 15, 71000 Сарајево, Босна и 

Херцеговина, (у даљем тексту: ЈП Електропривреда БиХ или Подносилац захтјева), за 

доношењем мишљења о обавезности подношења пријаве концентрације, у складу са чланом 25. 

став (1) под ф) Закона о конкуренцији (“Службени гласник БиХ”, бр. 48/05, 76/07 и 80/09)-(у 

даљем тексту: Закон), а у вези намјере оснивања новог привредног друштва за геолошка 

испитивања, пројектовање, заштиту и спасавање. 

 

Увидом у запримљени Захтјев утврђено је да исти није потпун, те је Конкуренцијски савјет, дана 

05.07.2021. године актом број: 01-26-7-006-2/21, односно дана 23.07.2021. године актом број: 01-

26-7-006-3/21, Подносиоцу захтјева упутио захтјев за доставом доказа о уплати административне 

таксе, а коју је исти доставио поднеском запримљеним дана 29.07.2021. године под бројем: 01-

26-7-006-4/21.  

 

У поднесеном Захтјеву за мишљење се у битном наводи сљедеће: 

 

- ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, улица Вилсоново шеталиште број 15, 71 000 

Сарајево, регистровано је код Кантоналног суда у Сарајеву УФ/I - 392/, приликом чега је 

као већински акционар уписана Федерација Босне и Херцеговине са 90,3691%, а остатак 

акција је у власништву тзв. „малих акционара". Основни капитал друштва износи 

2.236.964.411,00 КМ, са бројем акција 28472181, номиналне вриједности 71,00 КМ; 

 

- ЈП Електропривреда БиХ је електропривредно друштво које обавља дјелатности 

производње електричне и топлотне енергије, дистрибуције електричне енергије, 

снабдијевање електричном енергијом, трговине електричном енергијом, укључиво 

планирање, диспечирање и оптимизацију капацитета и обављање функције балансно 

одговорне стране у електроенергетском систему Босне и Херцеговине, те заступање и 

посредовање на тржишту електричне енергије и друге дјелатности утврђене статутом; 

 

- ЈП Електропривреда БиХ има намјеру, на основу урађеног и ревидираног „Елабората 

техно-економске оправданости за формирање новог зависног друштва за геолошка 

истраживања, испитивања, пројектовање и заштиту" (којим је елаборирана и утврђена 

техно-економска оправданост), основати привредно друштво за геолошка истраживања 

угља, лабораторијска испитивања, пројектовање, заштиту и спасавање; 

 

- ЈП Електропривреда у свом саставу има регистроване подружнице које обављају 

дјелатност производње електричне енергије: Хидроелектрана на Неретви, Јарослава 

Чернија 1, Јабланица, Термоелектрана „Какањ“, Чатићи, Какањ и Термоелектрана 

„Тузла“, 21. априла 4, Тузла, као и подружнице које обављају дјелатност дистрибуције и 
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снабдијевања електричном енергијом и то: „Електродистрибуција“, Босанска 25, Бихаћ, 

„Електродистрибуција“, Адема Бућа 34, Мостар, „Електродистрибуција“, Змаја од Босне 

49, Сарајево, „Електродистрибуција“, Рударска 38, Тузла и „Електродистрибуција“, 

Сафвет бега Башагића 6, Зеница;  

 

- ЈП Електропривреда је 2009. године преузела удјеле у привредним друштвима 7 рудника 

угља: Рудник мрког угља „Какањ" д.о.о. – Какањ, Рудник мрког угља „Бреза" д.о.о. - 

Бреза, Рудник мрког угља „Ђурђевик" д.о.о. - Ђурђевик, Рудник мрког угља „Зеница" 

д.о.о. - Зеница, Рудник мрког угља „Абид Лолић" д.о.о, - Травник – Била, Рудник угља 

„Крека" д.о.о. - Тузла и Рудник угља „Грачаница" д.о.о. - Горњи Вакуф – Ускопље, те је 

по основу Пријаве намјере концентрације ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево, 

Конкуренцијски савјет донио је Рјешење о допуштености концентрације број: 01-06-26-

024-5-11/09 којим се оцјењује допуштеним концентрација на тржишту експлоатације 

угља у Федерацији БиХ; 

 

- Концерн ЕП БиХ, као облик повезивања привредних друштава, успостављен је у 

новембру 2009. године, закључењем уговора о вођењу послова између ЈП 

Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево и зависних друштава рудника угља, заједно с 

дотадашњим неелектропривредним друштвима ЈП Електропривреда БиХ д.д. – Сарајево; 

 

- Неелектропривредна друштва са којима је ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево у 

односу повезаних друштава су: Елдис техника д.о.о. Сарајево (у већинском власништву 

са удјелом 100%), Хотел ЕЛБИХ д.д. Макарска (у већинском власништву са удјелом 

100%), Творница транспортних уређаја енергетик д.о.о. Тузла (у већинском власништву 

са учешћем 80%), Искраемецо Сарајево д.о.о. Сарајево (у већинском власништву са 

удјелом 57,51%) и ЕТИ Сарајево д.о.о Сарајево (у власништву са учешћем 49%); 

 

- Усљед обављања регистроване дјелатности привредних друштава унутар Концерна ЕП 

БиХ постоји велика потреба за услугама истраживања угља, лабораторијским 

испитивањима угља, пројектовањем у рударству, заштитом и спасавањем, те би овај 

услужни програм био дјелатност будућег привредног друштва; 

 

- Ново привредно друштво би било формирано у 100% власништву ЈП Електропривреда 

БиХ д.д. - Сарајево и било би организовано у облику друштва са ограниченом 

одговорношћу, те је услуге које би пружало ново зависно друштво ЕП БиХ потребно 

одредити по дјелатностима за које се оснива ново друштво -геолошка истраживања, 

лабораторијска испитивања, пројектовање, заштита и спасавање; 

 

- Робе, радови и услуге које произилазе из дјелатности новог привредног друштва би били 

предмет набавке привредних друштава у Концерну ЈП Електропривреда БиХ д.д. - 

Сарајево, а у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине и Упутством о 

условима и начину на који секторски уговорни орган додјељује уговоре повезаном 

предузећу, пословном партнерству или секторском уговорном органу који је саставни 

дио пословног партнерства; 

 

- Оснивање новог привредног друштва нема за посљедицу спречавање, ограничавање или 

нарушавање тржишне конкуренције на релевантном тржишту, већ има као циљ 

обезбјеђење брже и ефикасније, самим тим економски исплативије, набавке услуга 

геолошких истраживања, лабораторијских испитивања, пројектовања, заштите и 

спасавања од стране чланица Концерна ЕП БиХ; 

 

- Ново привредно друштво би обављало дјелатност геолошких истраживања: геолошка 

бушења (структурна, структурно-пијезометарска и бушење бунара), геолошка 

истраживања минералних сировина (енергетске минералне сировине, металичне и 

неметаличне минералне сировине, архитектонски техничко-грађевински камен и др. 
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индустријских минералних сировина, хидрогеолошка истраживања (одводњавање 

рудника, водо снабдијевање, наводњавање, изградњу хидротехничких и грађевинских 

објеката, заштиту подземних вода, клизишта и др.) и инжењерско-геолошка истраживања 

(рударских објеката, изградња путева, мостова и тунела, за израду подлога за просторно 

планирање у пољопривреди, грађевинарству, шумарству и заштити околиша, темељног 

тла, санацију клизишта и др.), дјелатност лабораторијских испитивања: обрада 

основног узорка угља, одређивање садржаја грубе влаге, обрада узорка угља мљевењем, 

одређивање садржаја хигро – влаге, одређивање садржаја пепела, одређивање топлотне 

вриједности узорака угља, одређивање садржаја укупне влаге, одређивање садржаја 

сагориве материје, одређивање садржаја испарљиве материје, одређивање садржаја 

Цфиx, одређивање садржаја кокса, израчунавање резултата анализа на различите основе, 

гранулометријска анализа угљене прашине, анализа јамског зрака и хемијска контрола 

воде у котловници и друга испитивања, дјелатност пројектовања: главни рударски 

пројекти, допунски рударски пројекти, поједностављени рударски пројекти, програми 

развоја рудника (дугорочни, средњорочни и краткорочни), студије геолошка 

документација (извјештаји геолошких истраживања, елаборати, геолошке подлоге, 

пројекти истраживања и сл. ), геодетске подлоге за пројектовање, техничка рјешења, 

технички елаборати, техноекономске анализе, дјелатност заштите и спасавања: 

пружање помоћи службама спасавања рудника при акцијама спасавања упућивањем 

екипе чланова чете за брзу интервенцију опремљену са изолационим апаратима и 

осталом потребном опремом,  периодични преглед станица за спасавање, средстава за 

заштиту дисајних органа и контролног прибора и даје упутства за рад лицима која су 

задужена за одржавање изолационих апарата, прибора и осталих уређаја, преглед, 

одржавања и сервисирања средстава за заштиту дисајних органа, обуке чланова чете за 

спасавање, издавање одговарајуће исправе из области заштите на раду, организирање 

ангажовања чланова чете за спашавање више рудника при заједничким акцијама 

спасавања, организирање сталног дежурства једне екипе чланова чете спремне за хитну 

интервенцију, споразумно са службама спасавања рудника обједињавање свих 

заједничких функција у циљу ефикаснијег рада служби спасавања, провјера спремности 

и поузданости чланова чете, исправности заштитне опреме (изолационих апарата) у трим 

кабинету и димној комори, пружање помоћи другим рудницима, привредним друштвима 

и службама при акцијама спасавања упућивањем екипе чланова чете за брзу 

интервенцију и провјера спремности и поузданости чланова чете и исправности заштитне 

опреме у другим рудницима, привредним друштвима и службама; 

 

- Укупни годишњи приход ЈП Електропривреда БиХ за годину која претходи 

концентрацији, односно за 2020. годину је износио: 1.058,1 милиона КМ, односно приход 

од извоза (свјетски ниво) је износио 42,6 милиона КМ; 

 

- У складу са „Елаборатом техно-економске оправданости за формирање новог зависног 

друштва за геолошка истраживања, испитивања, пројектовање и заштиту" пројицирани 

приход планираног новог друштва је цца 5,48 милиона КМ за једну годину пословања; 

 

- Потенцијална тржишта изван зависих друштава рудника Концерна ЕП БиХ и ЈП 

Електропривреде БиХ су: за геолошке истражне радове - РМУ „Бановићи", РТЕ „Гацко", 

РТЕ ,, Угљевик", приватни рудници домаћих и страних инвеститора то јест рудници 

чврстих минералних сировина (угља, жељеза, олова, цинка, злата, кречњака итд.), јавна 

предузећа као што су ауоцесте, опћине, грађевинске фирме и фирме које се баве 

геолошким пословима, за пројекте и ревизију пројеката из области рударства и геологије 

- РМУ ,,Бановићи", РТЕ „Гацко'", РТЕ „Угљевик", приватни рудници домаћих и страних 

инвеститора то јест рудници чврстих минералних сировина (угља, жељеза, олова, цинка, 

злата, кречњака итд.), опћине и грађевинске фирме - тунели, висока - ниска градња, 

аутопутеви, за техничка и лабораторијска испитивања угља - РМУ „Бановићи", РТЕ 

„Гацко", РТЕ „Угљевик", приватни рудници угља домаћих и страних инвеститора, за 

услугама Централне станице за спашавање су: РМУ ,,Бановићи", РТЕ ,,Гацко", РТЕ 
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,,Угљевик", приватни рудници чврстих минералних сировина који се баве подземном 

експлоатацијом, полиција, ватрогасци, горске службе за спашавање и цивилна заштита; 

 

- Према расположивом информацијама, привредна друштва која се баве истим или 

сличним дјелатностима су: фирме које се баве геолошким истраживањем односно 

посједују Рјешења о одобравању и испуњавању услова за употребу и увођење у процес 

рада опреме за геолошка истраживања на простору Федерације БиХ: WИННЕР ПРОЈЕЦТ 

д.о.о. Сарајево, ГЕОСОНДА д.о.о. Зеница, ГеоАВАС д.о.о. Сарајево, БХ БУШЕЊЕ д.о.о. 

Тузла, ГЕОСЕРВИС д.о.о. Живинице, ГЕО МАРИЋ д.о.о. Мостар, ГЕОРАД д.о.о. Тузла, 

ГЕОМЕТ д.о.о. Олово, ГЕО МЕХАНИЦ д.о.о. Калесија, ГЕОТЕХНОС д.о.о. Сарајево, 

ХИДРО-ГЕО инжењеринг д.о.о. Тешањ, Институт за заштиту, екологију и образовање 

д.д. Тузла, БРДАР КОМЕРЦ до.о. Оџак, ГЕОЦОН д.о.о Читлук, ГЕОПРОЈЕКТ д.о.о. 

Тузла, ББМ-ВАРЕШ д.о.о. Вареш, ГЕО-ФИЛИПОВИЋ д.о.о. Крешево, Геосоил доо 

Лукавац, ГЕОПС БХ д.о.о. Сарајево, ГЕО д.о.о. Тузла, ЕXПЛО МИНЕРВО д.о.о Тузла, 

Зулић инжењеринг д.о.о. Тузла, ЗИГМА д.о.о. Гацко, СИОН - ГМ д.о.о. Модрича, ГЕО 

КОНЗАЛТИНГ д.о.о. Сарајево, РУД-ПРОМ д.о.о. Тузла, Мининг £ Дриллинг д.о.о. 

Грачаница, ЦТУ-ИПКИН д.о.о. Бијељина, ГИМ ГЕОТЕХНИКА д.о.о. Бања Лука, 

ГЕОРУД д.о.о. Бијељина, ГРОСС д.о.о. Градишка, Технички институт д.о.о. Бијељина, 

ИПИН д.о.о. Бијељина  и Институт за грађевинарство "ИГ" д.о.о. Бања Лука, фирме за 

пројекте и ревизију пројеката из области рударства и геологије су слиједеће фирме, Рудеx 

д.о.о. Сарајево, Рударско пројектовање д.о.о. Тузла, Рударски институт д.д. Тузла, РУД-

ПРОМ д.о.о Тузла, ГеоАВАС д.о.о. Сарајево, WИННЕР ПРОЈЕЦТ д.о.о. Сарајево, 

ГЕОСОНДА д.о.о. Зеница, ГЕОПРОЈЕКТ д.о.о. Тузла, Рударски институт Тузла, 

ГЕОПРОЈЕКТ д.о.о. Тузла, Институт за заштиту, екологију и образовање д.д. Тузла, ГЕО 

д.о.о. Тузла, ГЕОСЕРВИС д.о.о. Живинице, ЦЕРБЕРУС д.о.о. Тузла, ББМ-ВАРЕШ д.о.о. 

Вареш, ЕНЕРГОИНВЕСТ д.д. Сарајево, ГЕО КОНЗАЛТИНГ д.о.о. Сарајево, WИННЕР 

ПРОЈЕЦТ д.о.о. Сарајево и Институт за грађевинарство "ИГ" д.о.о, Бања Лука, фирме 

које се баве лабораторијским испитивањим угља и геомеханичким испитивањима 

односно посједују Рјешења о одобравању и испуњавању услова за употребу и увођење у 

процес рада на простору Федерације БиХ: ГЕОЛАБ д.о.о. Сарајево, ЦЕРБЕРУС д.о.о. 

Тузла, ИНСПЕКТ РГХ д.о.о, Сарајево, Рударски институт Тузла, Рударско-геолошко 

грађевински факултет Тузла, СТQ д.о.о. Сарајево, WИННЕР ПРОЈЕЦТ д.о.о. Сарајево, 

ГЕОМЕТ д.о.о Олово, ГРОСС д.о.о. Градишка, Институт за заштиту, екологију и 

образовање д.д. Тузла, ИПИН д.о.о. Бијељина, ЕАРТХ д.о.о. Тузла и Институт за 

грађевинарство "ИГ" д.о.о. Бања Лука ; 

 

- Што се тиче конкуренције на тржишту услуга Централне станице за спашавање већ 

набројани потенцијални корисници услуга имају своје станице за обуку, које су 

специфичне за области којима се баве. 

 

 

Конкуренцијски савјет у вези обавезе пријаве концентрације упућује на члан 12. став (1) Закона 

о конкуренцији, који утврђује да се концентрацијом у смислу овог Закона сматра: 

  

а) спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова привредних субјеката; 

 

б) стицање контроле или доминантног утицаја једног привредног субјекта над дијелом(вима) 

другог привредног субјекта и то:  

 

1) стицањем куповином већине акција или учешћа основног капитала; или  

2) стицањем већине права гласа; или  

3) на други начин, у складу с одредбама закона који регулирају оснивање привредних субјеката 

и њихово  управљање; 
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ц) заједничка улагања на дугорочној основи, два или више независних привредних субјеката, 

који дјелују као независан привредни субјекат.  

 

Анализирајући достављени захтјев, Конкуренцијски савјет је оцијенио да се у предметном 

случају ради о оснивању новог привредног субјекта, односно да привредни субјекат ЈП 

Електропривреда БиХ намјерава основати повезано друштво „за геолошка истраживања, 

испитивања, пројектовање и заштиту“.  

 

Према напријед наведеном члану 12. Закона о конкуренцији, поступак оснивања новог 

привредног субјекта од стране једног привредног субјекта није прописан као облик 

концентрације. Оснивање новог привредног субјекта може бити концентрација само у случају 

статусне промјене настале између два или више постојећих независних привредних субјеката, 

или у случају оснивања новог привредног субјекта, када се ради о заједничком улагању на 

дугорочној основи између најмање два независна привредна субјекта, а што овдје није случај. 

 

Сходно наведеном, за привредни субјекат ЈП Електропривреда БиХ не постоји обавеза пријаве 

концентрације, у смислу члана 12. Закона. 

 

Ово мишљење је дато искључиво на основу података наведених у Захтјеву, те уколико 

достављени подаци одступају од стварног чињеничног стања ово мишљење се не може 

примијенити. 

 

          

 

 

 

 

 

                      Предсједник 

 

             Др сц. Амир Каралић 

 

 

 

 

 

 

 

Доставити: 

- Наслов и 

- У спис. 


