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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

Број: 01-26-7-015-5/17 

Сарајево, 04.08.2017. године 

 

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 за давање мишљења привредног субјекта 

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д 

Требиње, Степе Степановића бб, 89101 Требиње, заступаног по извршном директору за 

правне послове Ненаду Радовићу, запримљеног од стране Конкуренцијског савјета дана 

18.07.2017. године под бројем: 01-26-7-015-1/17, Конкуренцијски савјет, на 8. (осмој) 

сједници одржаној дана 04.08.2017. године, донио је 

 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

Привредни субјекат Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ 

Матично предузеће а.д Требиње, Степе Степановића бб, 89 101 Требиње (у даљем 

тексту: Подносилац захтјева или ЕРС), поднио је Конкуренцијском савјету Захтјев за 

давање мишљења (у даљем тексту: Захтјев), запримљен дана 18.07.2017. године под 

бројем: 01-26-7-015-1/17. 

 

Подносилац захтјева је актом број: 01-26-7-015-3/17 дана 21.07.2017. године доставио 

доказ о уплати административне таксе на основу дописа Конкуренцијског савјета број: 

01-26-7-015-2/17 од 19.07.2017. године. 

 

Подносилац захтјева тражи мишљење од Конкуренцијског савјета везано за постојање 

обавезе подношења пријаве концентрације у вези Оквирног споразума о сарадњи (у 

даљем тексту: Оквирни споразум) који су дана 12.07.2017. године закључили 

Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д 

Требиње (ЕРС) и ЈП „ Електропривреда Хрватске заједнице Херцег-Босне“ д.д. Мостар 

(у даљем тексту: ЕП ХЗХБ). 

 

Наиме, предмет Оквирног споразума је утврђивање оквирне сарадње Страна 

потписница, ради расподјеле произведене електричне енергије у СП ЦХЕ Чапљина 

добивене из регулисаних вода испуштених на профилу  ХЕ Требиње/Горица и пружање 

помоћне услуге – терцијарне резерве за ЕЕС БиХ или за Блок ХР/СЛО/БиХ или трећим 

странама којима је потребна оваква врста услуге. 

 

Подносилац захтјева посебно истиче да је Оквирни споразум начелног карактера јер су 

стране усагласиле да ће међусобне односе по основу реализације овог споразума 

регулисати посебним уговорима (члан 4. Оквирног споразума), те да наведени споразум 

важи до 31.12.2017. године. 

 

Мишљења су да наведени Оквирни споразум не предвиђа било какво спајање, 

припајање, стицање контроле или преовладавајућег утицаја између учесника 

намјераване концентрације, нити над другим привредним субјектима, у смислу члана 

12. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем 

тексту: Закон), што би значило да ће тржишна учешћа ЕРС и ЕХБ остати потпуно исти 

и прије и послије закључења споразума.  

 

Између осталог, Оквирним споразумом је предвиђено сљедеће: 

 



                                                

Чланом 1. Оквирног споразума дефинисан је предмет овог споразума који се односи на 

утврђивање оквирне сарадње Страна ради: 

 

 расподјеле произведене електричне енергије у СП ЦХЕ Чапљина добивене из 

регулисаних вода испуштених на профилу  ХЕ Требиње/Горица и  

 пружање помоћне услуге – терцијарне резерве за ЕЕС БиХ или за Блок 

ХР/СЛО/БиХ или трећим странама којима је потребна оваква врста услуге. 

 

Чланом 2. Оквирног споразума дефинисано је да су ЕП ХЗХБ и ЕРС сагласне да заједно 

наступе и осигурају на комерцијалним основама пружање помоћне услуге – терцијарне 

резерве из погона  СП ЦХЕ Чапљина у складу са техничким могућностима погона СП 

ЦХЕ Чапљина и од могућих количина електричне енергије. 

 

ЕП ХЗХБ задржава право да самостално прода терцијарну резерву од властитих вода 

добивених црпним радом СП ЦХЕ Чапљина, изузев произведене електричне енергије 

добивене од регулисане воде испуштене на профилу ХЕ Требиње II/Горица.  

 

Чланом 4. Стране се слажу да ће међусобне односе по основу реализације Оквирног 

споразума регулисати посебним уговорима у погледу пружања помоћне услуге – 

терцијарне резерве и производње електричне енергије из регулираних вода. 

 

Чланом 7. дефинисано је да Оквирни споразум производи правне посљедице само и 

искључиво ако Стране закључе посебне уговоре из члана 4. овог споразума, који важи 

до 31.12.2017. године. 

 

Подносилац захтјева, у складу са наведеним, тражи мишљење од Конкуренцијског 

савјета у вези постојања обавезе подношења пријаве концентрације. 

 

Конкуренцијски савјет у вези обавезе пријаве концентрације наводи:  

 

- члан 12. став (1) Закона о конкуренцији утврђује да се концентрацијом у смислу 

овог Закона сматра:  

а) спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова 

привредних субјеката;  

б) сматра и стицање контроле или доминантног утицаја једног привредног 

субјекта над дијелом(вима) другог привредног субјекта и то:  

1) стицањем куповином већине дионица или удјела 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; ц) заједничка улагања на 

дугорочној основи, два или више независних привредних субјеката, који дјелују 

као независан привредни субјекат. 

 

- чланом 14. став (1) тачка а) и б) Закона о конкуренцији, прописано је да су 

привредни субјекти намјеравану концентрацију, из члана 12. став (1) истог 

Закона, обавезни пријавити уколико су испуњена два услова. У члану 14. став 

(1) тачка а) наводи се први услов, да укупни годишњи приход свих учесника 

концентрације остварен продајом роба и/или услуга на свјетском тржишту 

износи 100 милиона КМ, по завршном рачуну у години која је претходила 

концентрацији, а у члану 14. став (1) тачка б) други услов, да укупан приход 

сваког од најмање два привредна субјекта учесника концентрације остварен 

продајом роба и/или услуга на тржишту Босне и Херцеговине износи најмање 8 

милиона КМ, или ако је заједничко тржишно учешће учесника концентрације 

на релевантном тржишту веће од 40%;  

 



                                                

- члан 2. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену 

концентрација привредних субјеката (''Службени гласник БиХ'', бр. 34/10) даје 

појашњење прописаних услова за обавезу подношења пријаве концентрације, па 

су концентрацију дужни пријавити привредни субјекти са сједиштем и 

пребивалиштем у иностранству уколико су заједно испуњена оба услова из 

члана 14. став (1) тачка а) и б) Закона о конкуренцији, односно привредни 

субјекти са сједиштем и пребивалиштем у Босни и Херцеговини уколико су 

испуњени само услови из члана 14. став (1) тачка б) Закона о конкуренцији; 

 

 

С тим у вези, Конкуренцијски савјет наводи да је чланом 16. став (1) Закона прописано 

да су привредни субјекти, учесници концентрације обавезни поднијети пријаву 

концентрације у смислу чл. 12. и 14. Закона, у року од 15 дана од дана закључивања 

споразума, објављивања јавне понуде дионица или стјецања контроле, овисно од тога 

шта наступи прије.  

 

Надаље, чланом 16. став (2) Закона, прописано је да се пријава концентрације може 

поднијети и када учесници концентрације докажу своју намјеру за концентрацијом 

закљученим начелним споразумом, меморандумом о разумјевању, писмом намјере 

потписаним од свих учесника концентрације или јавним објављивањем намјере за 

понуду куповине.  

 

У складу са изложеним, Конкуренцијски савјет сматра да у предметном случају не 

постоји обавеза пријаве концентрације у смислу члана 16. став (1) Закона, с тим да се 

пријава намјере концентрације може поднијети у смислу члана 16. став (2) Закона ако 

су испуњени услови из члана 12. (облик концентрације) и члана 14. (укупни остварени 

годишњи приходи учесника концентрације) Закона. 

 

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

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

примијенити. 

 

 

                 

                  Предсједник 

 

                     Иво Јеркић 

 

Доставити: 

- Подносиоцу захтјева 

- архив Конкуренцијског савјета 

 

 


