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Број: 01-26-7-013-3/19 

Сарајево, 12. септембар 2019. године 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине 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 издавање мишљења Мјешовитог холдинга „Електропривреда 

Републике Српске“ Матично предузеће, а.д. Требиње, Степе Степановића б.б. 

Требиње, Босна и Херцеговина, запримљеног дана 22. јула 2019. године под 

бројем: 01-26-7-013-1/19, на 58. (педесетосмој) сједници одржаној дана 12. 

септембра 2019. године, је донио  

 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски 

савјет) је дана 22. јула 2019. године запримио под бројем: 01-26-7-013-1/19 

Захтјев за издавање мишљења подносиоца, Мјешовити холдинг 

„Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће, а.д. Требиње, Степе 

Степановића б.б. Требиње, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: Подносилац 

захтјева или МХ „Електропривреда Републике Српске“ а.д. Требиње) у вези са 

обвезом пријаве концентрације (у даљем тексту: Захтјев), а везано за поступак 

спајања, те припајања привредних субјеката „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. 

Фоча, Немањина 5., Фоча, и „Хидроелектрана Фоча и Хидроелектрана Паунци“ 

д.о.о. Фоча, Немањина 19., Фоча. Дана 23. августа 2019. године запримљена је 

под бројем: 01-26-7-013-2/19 од Подносиоца захтјева Ургенција за поступање.  

 

Као битне чињенице поднесеног захтјева, наводи се сљедеће:  

 

У претходном временском периоду, у 2016. години, привредни субјекат 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и привредни субјекат МХ 

„Електропривреда Републике Српске“ а.д. Требиње, су на основу заједничког 

улагања основали заједничко привредно друштво „Хидроелектрана Бук Бијела“ 

д.о.о. Фоча, ради изградње и пуштања у рад хидроелектране „Бук Бијела“.  

 

Везано за ово заједничко улагање након поднесене Пријаве концентрације, од 

стране Конкуренцијског савјета донесен је Закључак број: 02-26-1-006-5-II/16 

дана 30.03.2016. године, којим је пријава одбачена ради непостојања 

концентрације у смислу члана 12. став (1) Закона о конкуренцији.  

 

Даље, а у складу са Уговором о конзорцију између привредних субјеката 

„Хидроелектране на Дрини“ а.д. Вишеград и МХ „Електропривреда Републике 

Српске“ а.д. Требиње, а у циљу ефикасније реализације, те осигурања средстава, 

закључен је Уговор о преносу учешћа у привредном субјекту „Хидроелектрана 

Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, чиме је МХ „Електропривреда Републике Српске“ а.д. 

Требиње, постало једини оснивач (власник) привредног субјекта 

„Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча.  

 

За реализацију овог Уговора, претходно је своје Мишљење (Мишљење број: 01-

26-7-003-4/19 од 21. 3. 2019. године) дао и Конкуренцијски савјет, у којем је на 

основу достављених података, оцијењено како за проведбу трансакције по 
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Уговору, није потребно достављати Пријаву концентрације, обзиром да се не 

ради о концентрацији.  

 

У међувремену, је основано и ново привредно друштво „Хе Фоча и ХЕ Паунци“ 

д.о.о. Фоча чији је једини оснивач и власник, такођер, МХ „Електропривреда 

Републике Српске“ а.д. Требиње. 

 

Намјера Подносиоца захтјева за мишљење је да у наредном временском периоду 

изврши спајање уз припајање, два привредна субјекта која су у цијелости у 

власништву МХ „Електропривреда Републике Српске“ а.д. Требиње, и то на 

начин да се цјелокупна имовина „Хе Фоча и ХЕ Паунци“ д.о.о. Фоча пренесе на 

привредни субјекат „Хидроелектрана Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, а након тога да 

исти престане са постојањем.  

 

У складу са свим наведеним Подносилац захтјева за мишљење тражи од 

Конкуренцијског савјета издавање Мишљења о обавези пријаве концентрације, 

везано за Уговор о статусној промјени спајање уз припајање.  

 

У прилогу достављеног Захтјева, Подносилац је доставио и доказе о уплати 

административне таксе, копију Закључка Конкуренцијског савјета број: 02-26-1-

006-5-II/16 дана 30. 3. 2016. године, Мишљење број: 01-26-7-003-4/19 од 21.03. 

2019. године, Уговор о преносу удјела у друштву „Хе Бук Бијела“ д.о.о. Фоча, 

Рјешење о регистрацији „ХЕ Бук Бијела“ д.о.о. Фоча од Окружног привредног 

суда Требиње број: 062-0-Пер-19-000155 од 14.06.2019. године, Рјешење о 

регистрацији „Хе Фоча и Хе Паунци“ д.о.о. Фоча од Окружног привредног суда 

Требиње број: 062-0-Пер-19-000079 од 9. 4. 2019. године, Приједлог Уговора о 

статусној промјени спајање уз припајање.  

 

Поступајући по поднесеном Захтјеву, анализом свих достављених података и 

чињеница из Захтјева, а на основу Закона о конкуренцији, Конкуренцијски савјет 

даје сљедеће мишљење:   

 

У складу са одредбом члана 12. став (1) Закона о конкуренцији, концентрацијом 

се сматра:  

„(1) Концентрацијом у смислу овог закона, сматра се:  

a) Спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова 

привредних субјеката;  

b) Стицање контроле или превладавајућег утицаја једног, односно више 

привредних субјеката над другим, односно над више других привредних субјеката 

или дијелом другог привредног субјекта, односно дијеловима других привредних 

субјеката и то:  

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

2) стицањем већине права гласа, или  

3) на други начин, у складу са одредбама закона који регулишу оснивање 

привредних субјеката и њихово управљање; 

c) Заједничко улагање на дугорочној основи, два или више независних 

привредних  субјеката, који дјелују као независни привредни субјекат.“ 

 

Анализом достављеног приједлога Уговора о статусној промјени спајање уз 

припајање, који би се требао закључити између привредног субјекта „Хе Фоча и 

ХЕ Паунци“ д.о.о. Фоча и привредног субјекта „Хидроелектрана Бук Бијела“ 

д.о.о. Фоча, Конкуренцијски савјет је мишљења како Подносилац захтјева по 
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овом питању нема обавезу подношења пријаве концентрације јер се не ради о 

концентрацији, а из разлога што је једини оснивач и власник и једног и другог 

привредног субјекта који су предмет Уговора је МХ „Електропривреда 

Републике Српске“ а.д. Требиње, тако да нису испуњени услови за концентрацију 

како је прописано чланом 12. Закона о конкуренцији.  

 

Ово мишљење је дато на основу података из Захтјева, те уколико исти одступају 

од наведених ово мишљење се не може примијенити.  

 

        

Предсједница 

                                                                                                  Mр Аријана Регода-Дражић 

 

 

             Доставити: 

- Наслову, 

- У спис. 

 


