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На основу члана 25., а у вези са чланом 16. став (4) Закона о конкуренцији („Службени гласник 

БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) Конкуренцијски савјет даје  

 

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е 

о  Пријави намјере концентрације 
 

1. Конкуренцијски савјет је дана 11.10.2012. године под бројем: 03-26-1-016-II/12 

запримило Пријаву намјере концентрације, привредних субјеката Мјешовити холдинг 
„Електропривреда Републике Српске“ матично предузеће а.д. Требиње, ул. Степе 

Степановића б.б. Требиње, Босна и Херцеговина  и „Хрватска електропривреда“ д.д. 

Загреб, ул. Града Вуковара бр. 37, Загреб, Република Хрватска (у далјем тексту: 
Подносиоци пријаве), заступани по адвокату Југославу Милановићу, адвокату из 

Требиња,  ул. Луке Петковића бр. 1., Требиње, на основу закљученог Меморандума о 

разумијевању за Пројекат изградње Хидроелектране Дубровник ИИ фаза, који је дана 

3.10.2012. године потписан у Требињу између Подносиоца Пријаве, којим је исказана 
намјера заједничког улагања на дугорочној основи два независна привредна субјекта. 

2. Правни основ предметне концентрације је: Меморандум о разумијевању за Пројекат 

изградње Хидроелектране Дубровник ИИ фаза, који је дана 3.10.2012. године потписан 
у Требињу између Подносиоца Пријаве.  

3. Предметна концентрација, према подацима из Пријаве концентрације, ће имати ефект 

првенствено на релевантном тржишту производње електричне енергије на подручју 
Босне и Херцеговине. 

4. Конкуренцијски савјет позива све заинтересоване привредне субјекте који дјелују на 

наведеном релевантном тржишту или друге привредне субјекте који дјелују на другим 

тржиштима, на којима би предметна концентрација могла имати ефекте, те друге 
институције или удружења које имају одговарајућа сазнања о релевантном тржишту да 

могу доставити писане примједбе и мишљења путем фаxа: 033/251-408 или поштом на 

адресу Радићева број 8, 71 000 Сарајево, у временском року од 7 дана од дана објаве 
Обавјештења.  

5. Ово Обавјештење ће бити објављено у дневним новинама и на wеб страници 

Конкуренцијског савјета (www.bihkonk.gov.ba) 
 

 Предсједница 

 

Гордана Живковић 
 


