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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

 

Број: УП-02-26-1-16- 12 /19 

Сарајево,  26. 09.2019. године 

 

 

 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1)  тачка е), члана  42. став 

(1) тачка д), а у вези са чл. 12., 14., 16., 17. и  18. Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», 

бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације привредних субјекта Енерго Босна 

д.д. Чешка Република, Калдера Цомпанy д.о.о. Лакташи, Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. 

Требиње ЗП Електродистрибуција а.д. Пале и Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. Требиње ЗП 

Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград, запримљеној дана 02.07.2019. године под бројем: УП-02-

26-1-16-1/19, на 59. (педесетдеветој) сједници одржаној дана  26.09.2019. године, је донио  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

 

 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација на тржишту производње електричне енергије на 

подручју Босне и Херцеговине која ће настати стицањем контроле привредног субјекта 

Мјешовити Холдинг  ЕРС – МП а.д. Требиње  Хидроелектране на Дрини  а.д. Вишеград  

над привредним субјектом  Хидроелектране Бистрица д.о.о. Фоча куповином 100% учешћа 

основног капитала Хидроелектрана на Бистрици од привредних друштава: Енерго Босна 

д.д. Праг, Чешка Република, Калдера Цомпанy д.о.о. Лакташи и Мјешовитог Холдинга 

ЕРС-МП а.д. Требиње ЗП Електродистрибуција Пале. 

 

2. Ово Рјешење о концентрацији се уписује у Регистар концентрација. 

 

3. Ово Рјешење је коначно и бит ће објављено у «Службеном гласнику БиХ», службеним 

гласницима ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Конкуренцијски савјет је запримио под бројем: УП-02-26-1-16- 1/19 дана 02.07.2019. године, 

Пријаву концентрације (у даљем тексту: Пријава) привредних субјеката Енерго Босна д.д. Чешка 

Република, Калдера Цомпанy д.о.о. Лакташи, Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. Требиње ЗП 

Електродистрибуција а.д. Пале и Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. Требиње ЗП Хидроелектране на 

Дрини а.д. Вишеград (у даљем тексту: Енерго Босна, Калдера Цомпанy, ЗП Електродистрибуција и 

ЗП Хидроелектране на Дрини или Подносиоци пријаве), заступани путем Драге Станивуковића, 

Академика Јована Сурутке 1, 78 000, Бања Лука којом исти намјеравају стећи већинску  контролу 
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над привредним субјектом Хидроелектрана Бистрица (у даљем тексту: Хидроелектрана Бистрица 

или циљано друштво).  

 

Увидом у запримљену Пријаву и прилоге уз исту Конкуренцијски савјет је утврдио да исту треба 

допунити те је у том смислу дана 19.07.2019. године актом број: УП- 02-26-1-16-2/19 упутио 

Захтјев за допуном Пријаве концентрације.  

 

Подносилац пријаве је дана 06.08.2019. године поднеском запримљеним под бројем: УП- 02-26-1-

16-4/19 доставио тражену допуну, дана 20.08.2019. године поднеском запримљеним под бројем: 

УП- 02-26-1-16-5/19 и дана 22.08.2019. године број: УП- 02-26-1-16-6/19.   

 

Након комплетирања Пријаве Конкуренцијски савјет је издао Потврду о комплетној и уредној 

Пријави, у смислу члана 30. став (3) Закона, дана 11.09.2019. године актом број: УП- 02-26-1-16-

10/19.   

 

Конкуренцијски савјет је, у складу са чланом 16. став (4) Закона, дана 11.09.2019. године издао 

Обавјештење о достављеној Пријави број: УП- 02-26-1-16-8/19  у којем су објављени подаци о 

намјераваној концентрацији и то у дневним новинама „Независне новине“  и веб страници 

Конкуренцјског савјета, те том приликом позвало све заинтересоване стране на достављање 

писаних коментара о провођењу исте.  

 

На издато Обавјештење Конкуренцијски савјет није запримио било какве коментаре.  

 

Конкуренцијски савјет је анализом Пријаве утврдио сљедеће чињенице: 

 

Пријава је поднесена, у смислу члана 16. став (1) Закона о конкуренцији, обзиром да су правни 

основ предметне концентрације Уговори о преносу дијела учешћа од 24.06.2019. године.  

 

Подносилац пријаве је у Пријави навео да нема обавезу пријаве концентрације тијелима за 

конкуренцију других земаља.  

 

 

1. Учесници концентрације 

 

Учесници предмете концентрације су привредни субјекти Енерго Босна д.д. Чешка Република, 

Калдера Цомпанy д.о.о. Лакташи, Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. Требиње зависно предузеће 

Електродистрибуција а.д. Пале, Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. Требиње зависно предузеће 

Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград и Хидроелектрана Бистрица д.о.о. Фоча, Светосавска бб, 

Фоча.   

 

 

1.1.  Енерго Босна, Подносилац пријаве  

 

Привредни субјекат Енерго Босна д.д. Ортеново намести 1524/36, Холешовице 170 00 Праг 7, 

Чешка Република уписан је у Привредни регистар код Мјесног суда у Прагу, Одјељење Б, уложак 

бр 17245. Уписан је 10.06.2011. године под називом BDY Czech a.s., а избрисан 15.01.2015. године 

када је на исти датум уписан од називом Енерго Босна а.а. 

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта Енерго Босна је изнајмљивање некретнина 

станова и пословних простора.  
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1.2.  Калдера Цомпанy, Подносилац пријаве 

 

Привредни субјекат Калдера Цомпанy д.о.о. Лакташи, Кобатовци бб, Лакташи, регистрован је при 

Окружном привредном суду у Бања Луци под бројем: 1-7201-00. Оснивач привредног субјекта је 

физичко лице (..)**1.  

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта Калдера Цомпанy је производња уређаја за 

дистрибуцију и контролу електричне енергије те производња металних конструкција и њених 

дијелова.  

 

1.3. Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. Требиње ЗП Електродистрибуција а.д. Пале, 

Подносилац пријаве  

 

Привредни субјекат Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. Требиње ЗП Електродистрибуција а.д. Пале, 

Николе Тесле 12, Пале регистрован је у судском регистру Окружног привредног суда у Источном 

Сарајеву под бројем: 61-02-0014-12 (1-604).  

 

У власничкој структури овог привредног субјекта 65,01% чини Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. 

Требиње и Акционари према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања 

Лука са преосталих 34,99% (Фонд за реституцију са 5% акција; ПРЕФ – друштво за управљање 

пензијско резервним фондом РС а.д. Бања Лука са 10,20375% акција те мали акционари са 

19,78800%).  

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. Требиње 

ЗП Електродистрибуција а.д. Пале је дистрибуција електричне енергије.  

 

1.4. Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. Требиње ЗП Хидроелектране на Дрини а.д. 

Вишеград, Подносилац пријаве  

 

Привредни субјекат Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. Требиње ЗП Хидроелектране на Дрини а.д. 

Вишеград, комплекс Андрићаград, Вишеград Пале регистрован је у судском регистру Окружног 

привредног суда у Источном Сарајеву под бројем: 89-02-0013-09 (1-1642).  

 

У власничкој структури овог привредног субјекта 65,01% чини Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. 

Требиње и Акционари према Извјештају Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања 

Лука са преосталих 34,99% (Фонд за реституцију са 5% акција; ПРЕФ – друштво за управљање 

пензијско резервним фондом РС а.д. Бања Лука са 10,043168% акција те мали акционари са 

19,956436%).  

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта Мјешовити холдинг ЕРС-МП а.д. Требиње 

ЗП Хидроелектране на Дрини а.д. Вишеград је производња електричне енергије.  

 

1.5.  Хидроелектрана Бистрица, циљано друштво 

 

Привредни субјекат Хидроелектрани Бистрица д.о.о. Фоча, Светосавска бб, Фоча регистрован је на 

Окружном привредном суду у Требињу под матичним бројем уписа 62-01-0094-10 дана 27.05.2008. 

године.  

 

                                                 
1 (..)*подаци представљају пословну тајну у смислу члана 34. Закона 
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Оснивачи привредног субјекта Хидроелектрани Бистрица су Мјешовити холдинг ЕРС МП а.д. 

Требиње ЗП Електродистрибуција а.д. Пале, Калдера Цомпанy д.о.о. Лакташи и Енерго Босна а.с..  

 

Власничку структуру привредног субјекта Хидроелектрани Бистрица д.о.о. Фоча чине привредни 

субјекти и то Енерго Босна са 60% учешћа, Калдера Цомпанy са 30% и ЗП Електродистрибуција 

а.д. Пале са преосталих 10% учешћа.  

 

Концесионо је предузеће основано ради изградње хидроелектране Бистрица Б-1, Бистрица Б-2 и 

Бистрица Б-3 на ријеци Бистрици и мале хидроелектране Јањина Ј-1 на ријеци Јањина.  

 

Претежна регистрована дјелатност привредног субјекта Хидроелектрани Бистрица је производња 

електричне енергије.  

 

2. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет у провођењу поступка оцјене допуштености концентрације примијенио је 

одредбе Закона, Одлуке о утврђивања релевантног тржишта («Службени гласник БиХ», број 18/06 

и 34/10), Одлуке о дефинисању категорија доминантног положаја („Службени гласник БиХ“, број 

34/10) те Одлуке о начину подношења пријаве и критеријума за оцјену концентрација привредних 

субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10).  

 

Конкуренцијски савјет, на основу члана 43. став (7) Закона, може користити судску праксу 

Европског суда и одлуке Европске комисије, као и критеријуме и стандарде из Уредбе Савјета ЕК 

број 139/2004 о контроли концентрације између привредних субјеката, Обавјештење Европске 

Комисије о концепту концентрација привредних субјеката те Смјеренице за оцјену хоризонталних 

/вертикалних концентрација.  

 

 

3. Правни основ и облик концентрације 

 

Привредни субјекат Енерго Босна склопило је уговор ОПУ-1086/2019 о продаји (..)**% својих 

учешћа у Хидроелектрани Бистрица д.о.о. Фоча привредном субјекту ЗП Хидроелектране на 

Дрини у износу од (..)**КМ.  

 

Поред наведног привредни субјекат Енерго Босна склопило је уговор ОПУ-1084/2019 о продаји 

(..)**% својих учешћа у Хидроелектрани Бистрица д.о.о. Фоча привредном субјекту Калдера 

Цомпанy у износу од (..)**КМ јер има неплаћене обавезе према овом друштву у истом износу.  

Привредни субјекат Енерго Босна (раније БДY Цзецх а.с. Праг) купио је у 2012. години учешће у 

ХЕ Бистрица од Калдера Цомпанy и стекао (..)**% учешће у овом привредном субјекту (Закључак 

Конкуренцијског савјета број: 02-26-1-11-13-II/12).   

 

Привредни субјекат Калдера Цомпанy склопило је уговор ОПУ-1083/2019 о продаји (..)**% својих 

учешћа у Хидроелектрани Бистрица д.о.о. Фоча привредном субјекту ЗП Хидроелектране на 

Дрини у износу од (..)**КМ.  

 

Привредни субјекат ЗП Електродистрибуција склопило је уговор ОПУ-1087/2019 о продаји (..)**% 

својих учешћа у Хидроелектрани Бистрица д.о.о. Фоча привредном субјекту ЗП Хидроелектране на 

Дрини у износу од (..)**КМ.  

 

Правни основ предметне концентрације чине наведени уговори потписани дана 24.06.2019. године.  
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У току припреме поменутих Уговора о купопродаји учешћа у друштву Хидроелектрана Бистрица 

д.о.о. Фоча привредни субјекат Калдера Цомпанy писмом намјере од 23.05.2019. године изразио је 

спремност да прода и преостали дио учешћа од (..)**% у друштву Хидроелектрана Бистрица под 

истим условима привредном субјекту ЗП Хидроелектране на Дрини. Управа привредног субјекта 

ЗП Хидроелектране на Дрини раније је донијела закључак о утврђивању инвестиционе одлуке број: 

УП-07-04/19 дана 30.01.2019. године којим изражавају намјеру да откупе и преостали дио учешћа 

од привредног субјекта Калдера Цомпанy како би у крајњем случају постали (..)**% власник 

друштва Хидроелектрана Бистрица.  

 

На захтјев Конкуренцијског савјета за појашњењем, у допуни Пријаве од 20.08.2019. године наводи 

се да је привредни субјекат Калдера Цомпанy упутило Писмо намјере прво 09.04.2019. године па 

како нису запримили потврду да је управа примила наведено писмо Писмо намјере, упутили су 

исто и дана 23.05.2019. године.   

 

Надзорни одбор привредног субјекта ЗП Хидроелектране на Дрини такођер је изразио намјеру, 

уколико се успјешно изврши реализација инвестиционе одлуке број: НО-05-03/19 од 06.02.219. 

године, о откупу (..)**% учешћа да се намјерава откуп и преосталог дијела од привредног субјекта 

Калдера Цомпанy како би у крајњем случају постали (..)**% власник привредног субјекта 

Хидроелектрана Бистрица д.о.о. Фоча.  

 

Правни облик концентрације представља 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  

куповином већине учешћа основног капитала, у смислу члана 12. став (1) тачка б) под 1) Закона.  

 

4. Обавеза пријаве концентрације 
 

Обавеза пријаве концентрације настаје, у смислу одредбе члана 14. став (1) Закона, када укупни 

годишњи приход свих учесника концентрације остварен продајом роба и/или услуга на свјетском 

тржишту износи 100.000.000,00 КМ по завршном рачуну у години која је претходила 

концентрацији и да укупни годишњи приход сваког од најмање два привредна субјекта учесника 

концентрације остварени продајом роба и/или услуга на тржишту Босне и Херцеговине износе 

најмање 8 милиона КМ по завршном рачуну у години која је претходила концентрацији, или ако је 

њихово заједничко учешће на релевантном тржишту веће од 40,0%. 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника концентрације и повезаних друштава, на 

дан 31. децембра 2018. године: 

 

Табела 1.       

Укупан годишњи приход (КМ) 

 Енерго  

Босна 

Калдера  

Цомпанy 

ЗП  

Електродистрибуција 

ЗП 

Хидроелектране 

на Дрини 

ХЕ 

Бистрица 

БиХ (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 

Свијет (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 

Извод: подаци из Пријаве/допуне Пријаве 

 

Учесници  концентрације, односно њихови повезани привредни субјекти, су испунили услове из 

члана 14. став (1) тачке а) и б) Закона.  
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5. Релевантно тржиште  

 

Релевантно тржиште концентрације, у смислу члана 3. Закона, те чл. 4. и 5. Одлуке о утврђивању  

релевантном тржишта, чини тржиште одређених производа/услуга које су предмет обављања 

дјелатности на одређеном географском тржишту.  

 

Према одредби члана 4. Одлуке о утврђивању релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

производном смислу обухвата све производе и/или услуге које потрошачи и/или корисници 

сматрају међусобно замјењивим, под прихватљивим условима, имајући у виду посебно њихове 

битне особине, квалитет, уобичајену намјену, начин употребе, услове продаје и цијене.  

 

Надаље, према члану 5. Одлуке о утврђивању  релевантног тржишта, релевантно тржиште у 

географском смислу обухвата цјелокупну или дио територије Босне и Херцеговине на којој 

привредни субјекат дјелује у продаји и/или куповини релевантног производа под једнаким или 

довољно уједначеним условима и који то тржиште битно разликује од услова тржишне 

конкуренције на сусједним географским тржиштима. 

 

Сходно дјелатностима и пословним активностима учесника у концентрацији релевантно тржиште 

предметне концентрације је тржиште производње електричне енергије.  

 

Узимајући у обзир постепено отварање босанскохерцеговачког тржишта електричном енергијом 

релавантно географско тржиште је тржиште Босне и Херцеговине.  

 

Слиједом наведеног Конкуренцијски савјет је утврдио да је релевантно тржиште производа 

предметне концентрације тржиште производње електричне енергије на подручју Босне и 

Херцеговине.    

 

Иако тржишно учешће електроенергетских привредних субјекатау БиХ  не зависи од  њихове 

конкурентности него од законске регулативе која је на снази очекује се да ће нови закоснки 

прописи резултирати либерализацијом тржишта, односно омогућити да нови произвођачи и 

снадбјевачи електричном енергијом уђу на домаће тржиште.  

 

Тржишна учешћа привредних субјеката ЕРС-а, ЕПБиХ и ЕХЗХБ-а  у производњи електричне 

енергије на тржишту БиХ у 2018. години износили су:   

 

Табела 2. 

2018 ЕПБиХ ЕРС ЕХЗБХ Брчко 

дистрикт 

Остали субјекти 

(мале електране) 

Производња ГWх (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 
% (..)** (..)** (..)** (..)** (..)** 

 

Прије предметне концентрације привредни субјекат ХЕ Бистрица није ни директно нити 

индиректно путем других привредних субјеката учествовао на електроенергетском тржишту БиХ.  

 

Према наводима из Пријаве не очекује се да наступе значајније промјене тржишног учешћа ЕРС-а 

на релевантном тржишту прије 2023. године. До тада неће доћи до изградње нових постројења за 

производњу електричне енергије нити до повећања производње. 
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Након планиране изградње нових хидроелектрана у или  након 2023. године производња ХЕ 

Бистрица износит ће (..)** ГWх (наводи се да је то податак из пројектне документације). У том 

смислу учешће привредног субјекта ЕРС ће се повећати са (..)**ГWх (+150ГWх) на (..)** ГWх. Под 

претпоставком да остали произвођачи неће повећати своје производне капацитете укупна 

производња електричне енегије ће се повећати са (..)**ГWх на (..)**ГWх. 

 

Са оствареном производњом од 150 ГWх привредни субјекат ХЕ Бистрица ће остварити тржишно 

учешће од (..)**% тржишта у БиХ, учешће привредног субјекта ЕРС износиће (..)**% док ће 

њихово заједничко тржишно учешће, слиједом наведног, износити (..)**%.  

 

6. Оцјена концентрације  

 

Конкуренцијски савјет је при оцјени допуштености концентрације имао у виду да привредни 

субјекат ХЕ Бистрица не учествује на електроенергетском тржишту БиХ нити директно нити 

индиректно путем других привредних субјеката. Надље, не очекују се значајније промјене 

тржишног учешћа ЕРС-а на релевантном тржишту прије 2023. године обзиром да  до тада неће 

доћи до изградње нових постројења за производњу електричне енергије нити до повећања 

производње.  

 

Евентуално,  тек након планиране изградње нових хидроелектрана у или  након 2023. године 

производња ХЕ Бистрица износиће (..)**ГWх те ће тако привредни субјекат ХЕ Бистрица 

остварити тржишно учешће од (..)**% тржишта у БиХ. Учешће привредног субјекта ЕРС износиће 

(..)**% док ће њихово заједничко тржишно учешће, слиједом наведног, износити (..)**%.  

 

Конкуренцијски савјет је слиједом наведеног оцијенио предметну концентрације допуштеном, у 

смислу члана 18. став (2) Закона, те одлучио као у диспозитиву овог Рјешења. 
 

 

7. Административна такса 

 

Подносилац пријаве  на ово Рјешење, у складу  са чланом 2. став (1) тарифни број 107. тачка д) под 

1) Одлуке о висини административних такси у вези с процесним радњама пред Конкуренцијским 

савјетом («Службени гласник БиХ», број 30/06, 18/11 и 75/18), је дужнан платити административну 

таксу у укупном износу од 5.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

8. Поука о правном лијеку 

 

Против овог Рјешења није дозвољена жалба.  

 

Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30 

дана од дана пријема, односно објављивања овог Рјешења.  

      

 

 

                           Предсједница         

                 

                                           Мр Аријана Регода - Дражић   
 

 


