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BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијсkи савјет 

 

Број: УП-02-26-1-004-12/18 

Сарајево, 4.4.2018. година 
 

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. и 18. Закона о конкуренцији („Службени гласник 

БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09), рјешавајући по заједничкој Пријави намјере концентрације 

поднесене од стране привредних субјеката: Arcelor Mittal Зеница д.о.о., Булевар Краља Твртка I 

17,  72000 Зеница, Град Зеница, Трг Босне и Херцеговине 6, 72000 Зеница, KPA Unicon Oy, 

Myllykatu 12, 76100 Pieksämaki, Финска и Finnish Fund for Industrial Cooperation, Ууденмаанкату 

16 Б, 00120 Хелсинки, Финска, запримљеној дана 8.2.2018. године под бројем: УП-02-26-1-004-

1/18, на 24. сједници одржаној дана 4.4.2018.године, донио је  

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

 

1. Оцјењује се допуштеном концентрација по заједничкој пријави намјере концентрације, 

поднесеној од стране привредних субјеката: Arcelor Mittal Зеница д.о.о. Зеница, Град Зеница - 

Зеница, KPA Unicon Oy Pieksämaki, Финска и Finnish Fund for Industrial Cooperation  Хелсинки, 

Финска, која се односи на оснивање друштва заједничког улагања, а настаје на релевантном 

тржишту производње, дистрибуције и трговине електричном енергијом на цијелој територији 

Босне и Херцеговине, те тржишту производње и снабдијевања топлотном енергијом на подручју 

града Зенице у Федерацији Босне и Херцеговине. 

 

2. Ово Рјешење је коначно и уписује се у регистар концентрација.  

  

3. Ово Рјешење ће бити 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 Босне и Херцеговине (даље у тексту: Конкуренцијски савјет) је дана 

8.2.2018. године под бројем: УП-02-26-1-004-1/18,  запримио заједничку Пријаву  намјере 

концентрације (даље у тексту: Пријава), поднесену од стране привредних субјеката: Arcelor Mittal 

Зеница д.о.о., Зеница, Град Зеница, KPA Unicon Oy Finland и Finnish Fund for Industrial Cooperation 

(даље у тексту: Подносиоци пријаве), која се односи на оснивање друштва заједничког улагања од 

стране Подносиоца пријаве, у правној форми друштва са ограниченом одговорношћу у складу са 

законима Босне и Херцеговине (даље у тексту: Друштво заједничког улагања). 

 

Предметну пријаву је у име Подносиоца пријаве, Конкуренцијском савјету поднио адвокат 

Нихад Сијерчић, Фра Анђела Звиздовића 1, 71000 Сарајево (даље у тексту: Подносилац пријаве) по 

пуномоћи од: 4.9.2017., 28.9.2017.,30.10.2017. и 14.12.2017.године. 

 

Пријава је самоиницијативно допуњена поднесцима број: УП-02-26-1-004-5/18 од 

26.2.2018.године, УП-02-26-1-004-8/18 од 8.3.2018.године и УП-02-26-1-004-9/18 од 9.3.2018. године, 

те поднеском број: УП-02-26-1-004-7/18 од 6.3.2018.године  на захтјев Конкуренцијског савјета од 

28.2.2018. године.  
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Конкуренцијски савјет је у складу с чланом 16. став (4) Закона о конкуренцији („Службени 

гласник БиХ“, бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (даље у тексту: Закон), дана 24.2.2018. године под бројем: УП-

02-26-1-004-3/17, објавио Обавијештење о пријави намјере концентрације у дневном листу „Дневни 

аваз“  Сарајево, те на веб страници Конкуренцијскогсавјета и позвало све заинтересоване стране на 

достављање евентуалних примједби на исту, што се у предвиђеном року није догодило.  

 

Подносилац пријаве је навео, у смислу члана 30. став (2) Закона да нема намјеру подношења 

пријаве предметне  концентрације другим тијелима надлежним за оцјену исте, изван територије Босне 

и Херцеговине. 

 

Након анализе поднесене Пријаве и запримљених допуна, Конкуренцијски савјет је 15.3.2018. 

године под бројем: УП-02-26-1-004-10/18, Подносиоцу пријаве издао Потврду о пријему комплетне 

и уредне пријаве концентрације, у смислу члана 30. став (3) Закона. 

 

Пријава намјере концентрације је поднесена у смислу и у складу с чланом 16. став (2) Закона. 

 

 

1. Учесници предметне концентрације 

 

Учесници концентрације по предметној пријави су привредни субјекти:  Arcelor Mittal Зеница 

д.о.о. Зеница, Град Зеница као потписник Меморандума о разумијевању и 100% власник привредног 

субјекта ЈП Гријање д.о.о. Зеница, KPA Unicon Oy Finland и Finnish Fund for Industrial Cooperation 

Finland. 

 

1.1  Привредни субјекат Arcelor Mittal Зеница д.о.о. Зеница 

 

Привредни субјекат Arcelor Mittal Зеница д.о.о. Зеница, на адреси Булевар Краља Твртка I 

бр.17.,  72000 Зеница, Босна и Херцеговина, регистрован је у Општинском суду у Зеници, под 

матичним бројем: 43-01-0364-09 и јединственим идентификационим бројем 4218019500004.  

 

Претежна дјелатност привредног субјекта Arcelor Mittal Зеница д.о.о. јесте производња дугих 

челичних производа који укључују арматуре, жичане шипке и жичане производе, те је присутан на 

тржишту у цијелој Босни Херцеговини.  

 

Према актуелном изводу из судског регистра, оснивачи и власници овог привредног субјекта 

су Arcelor Mittal Holding AG, Швицарска са 1(..)** % учешћа и Влада Федерације Босне и Херцеговине 

са (..)**% учешћа, а уписани капитал износи (..)**КМ. 

 

Привредни субјекат Arcelor Mittal Holding AG, основан је 2006.године и водећа је свјетска 

компанија за производњу челика и вађење руде.   

 

На подручју Босне и Херцеговине, привредни субјекат Arcelor Mittal Holding AG, осим 

привредног субјекта Arcelor Mittal Zenica д.о.о. Зеница, има још једно зависно друштво – привредни 

субјекат Arcelor Mittal Приједор д.о.о. Приједор, друштво са ограниченом одговорношћу за 

производњу жељезних и других руда, са адресом у улици Академика Јована Рашковића бр.1., 79101 

Приједор, у ком има већинско власничко учешће од (..)**%, док је преосталих (..)**% у власништву 

привредног субјекта Рудници жељезне руде „Љубија“ а.д. Приједор. 

 

 

 

 

  

                                                 
1(..)** податак представља пословну тајну 
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1.2  Град Зеница као потписник Меморандума о разумијевању и 100% власник привредног 

субјекта ЈП Гријање д.о.о. Зеница  

 

Град Зеница, са сједиштем у улици Трг Босне и Херцеговине бр.6., 72000 Зеница,  са 115.000 

становника (по попису из 2013.године) четврти је град по величини у Босни и Херцеговини и главни 

град Зеничко-добојског кантона.  

 

Буџет Града Зенице за 2016.годину износио је 46.674.280,46 КМ.  

 

Повезана друштва, односно привредни субјекти које контролише Град Зеница као већински 

власник су: ЈП Гријање доо Зеница, ЈП Водовод и канализација доо Зеница, ЈП Паркинг Сервис доо 

Зеница, ЈП за управљање и одржавање спортских објеката доо Зеница, ЈП за просторно планирање и 

уређење града Зеница доо Зеница, Тржница доо Зеница, Градско гробље доо Зеница, те Заједничка 

развојна агенција ЗЕДА, Друштво за отклањање отпада и рециклажу “Алба Зеница”, ПД Комград-ЗЕ 

доо Зеница, ЈКП Зеницатранс-превоз путника доо Зеница, регионална депонија Мошћаница доо 

Зеница и КТГ Зеница доо Зеница.  

 

Привредни субјекат ЈП Гријање доо Зеница, са адресом Билмишће бр. 107., 72000 Зеница, чија 

је претежна дјелатност производња и снабдијевање паром и климатизацијом, уписан је у судски 

регистар Опћинског суда у Зеници под бројем: 43-01-0150-09 и ЈИБ 4218065010003, са уписаним 

капиталом у износу од (..)**КМ. 

 

Према подацима из актуелног извода из судског регистра, оснивач и 100% власник 

привредног субјекта ЈП Гријање доо Зеница,  је Општина Зеница.  

 

Сходно члану 8. Закона о граду Зеница („Службене новине Федерације БиХ“, број:80/14), Град 

Зеница је правни сљедник Општине Зеница и има Уставом и Законом одређене надлежности Града, 

те преузима надлежности, права обавезе и имовину опћине Зеница, чији је правни сљедник. Слиједом 

наведеног, Град Зеница је титулар свих оснивачких права привредног субјекта ЈП Гријање доо 

Зеница.  

 

Укупно остварени приход привредног субјекта ЈП Гријање доо Зеница за 2016. годину износи 

(..)**КМ и овај привредни субјекат је тренутно једини снабдијевач топлотном енергијом у Граду 

Зеница.  

  

 

1.3   Привредни субјекат KPA Unicon Oy, Финска 

 

Привредни субјекат KPA Unicon Oy, Myllykatu 12, 76100 Pieksämaki, Финска, је друштво 

основано 1990. године, специјализовано у обичним и модуларним пројектима бојлерских постројења, 

која покрећу фосилна горива или обновљиви извори енергије. Уписан је у трговачком регистру 

Финске под бројем: 2218058-3, и у власништву је KPA Unicon Group Oy, матичног друштва групе.  

 

Матично друштво групе под контролом има укупно 7 друштава, од чега 3 у Финској, и по 

једно друштво у Русији, Украјини, Чилеу и Француској, док на територији Босне и Херцеговине нема 

повезаних друштава. 

 

 

1.4   Finnish Fund for Industrial Cooperation, Финска 

 

Finnfund за индустријску сарадњу Лтд., Uudenmaankatu 16 B, 00120 Хелсинки, Финска,  је 

финска развојна финансијска компанија са 35 година искуства, која промовише одрживи развој 

давањем дугорочних зајмова за приватне пројекте у земљама у развоју. Овај фонд даје дугорочне 

инвестиционе зајмове, инвестиције за инвестиционе фондове и мезанин финансирање.  
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Finnfund је у власништву Републике Финске са (..)**% акција,  затим друштва Finnvera са 

(..)**% и Конфедерације финских индустрија ЕК са (..)**% акција, а уписан је у трговачком регистру 

Финске под бројем: 0356880-6. 

 

На територији Босне и Херцеговине нема повезаних друштава. 

 

   

2.  Обавеза пријаве концентрације 

 

На основу члана 14. став (1) Закона, намјеравану концентрацију из члана 12. став (1) Закона, 

учесници су у обавези пријавити уколико: 

a) укупни годишњи приход свих учесника концентрације остварен продајом роба/услуга на 

свјетском тржишту износи 100.000.000,00 КМ по завршном рачуну из године која је 

претходила концентрцији,  и  

b) да укупни годишњи приход сваког од најмање два учесника концентрације остварен продајом 

роба/услуга на тржишту Босне и Херцеговине износи најмање 8.000.000,00 КМ у години која 

је претходила концентрацији, или уколико је њихово заједничко тржишно учешће на 

релевантном тржишту веће од 40%.  

 

 

Укупни годишњи приходи привредних субјеката учесника предметне концентрације на дан 31. 

децембар 2016. године износио је:            

                   Табела 1. 

Ред.

бр. 

Назив привредног субјекта Приход остварен на 

тржишту у БиХ изражен у 

КМ 

Приход на свјетском 

тржишту изражен у КМ 

01. ЈП Гријање доо Зеница  (..)** (..)** 
 Град Зеница - буџет (..)** (..)** 
02. Arcelor Mittal д.о.о. Зеница (..)** (..)** 
03. KPA Unicon Финска (..)** (..)** 
04. Finnfund Финска (..)** (..)** 

Извор: подаци из Пријаве 

 

Према приказаним подацима (Табела 1.) финансијски прагови односно услови предвиђени 

чланом 14. став (1) тачка а) и б) Закона, под којим постоји обавеза пријаве концентрације, су 

испуњени, те је постојала обавеза пријаве намјере коцентрације, што је испоштовано од стране 

Подносиоца пријаве. 

 

 

3.  Правни основ и облик концентрације 

 

У поднесеној Пријави, подносилац пријаве као правни основ предметне концентрације наводи 

Меморандум о разумијевању закључен између Подносилаца предметне пријаве дана 07.02.2018. 

године. 

 

Стране потписнице Меморандума о разумијевању, дијеле заједничку намјеру оснивања 

друштва са ограниченом одговорношћу у складу са прописима Босне и Херцеговине, које ће бити 

регистровано у Општинском суду у Зеници (даље у тексту: Друштво), а власничка структура Друштва 

након провођења концентрације ће бити сљедећа: привредни субјекат Arcelor Mittal Зеница д.о.о., 

Зеница (..)**% учешћа, Град Зеница (..)**% учешћа, KPA Unicon Oy Finland (..)**% учешћа и Finnish 

Fund for Industrial Cooperation са (..)**% учешћа. 

 

Привредни субјекат Arcelor Mittal Зеница д.о.о., Зеница, ангажоваће се око набавке и куповине 

техничко-пројектног елабората у сврху добијања дозвола и лиценци неопходних за пословање 



6 

 

Друштва. Износ средстава плаћен за израду овог елебората у макс износу од (..)**ЕУР-а, сматраће се 

нематеријалним доприносом и улогом овог привредног субјекта у Друштву. 

 

Град Зеница ће своје учешће унијети/уплатити у Друштво у потпуности у новцу. 

 

Намјена Друштва заједничког улагања биће обављање активности производње топлотне и 

електричне енергије, као и производња паре, компримованог ваздуха и дестиловане воде, а за које ће 

потребе Друштво изградити  и управљати  плинском “термоелектраном” – термоелектраном 

лоцираном у Acelor Mittalu доо Зеница, која ће користити само плиновита горива, те која ће се, између 

осталог, састојати од 3 плинска бојлера за производњу паре. Том приликом користиће се коксни 

плин/плин високих пећи и природни плин, док се употреба угља у потпуности избацује.  У склопу 

плинске “термоелектране”  бит ће и топлотна станица за снабдијевање топлотном енергијом 

привредног субјекта  ЈП Гријање доо Зеница, затим чистачи, пречистачи и турбине за производњу 

електричне енергије.  Електричну енергију Друштво ће испоручивати Arcelor Mittal-у  д.о.о., Зеница, 

топлотну енергију испоручиват ће Граду Зеница односно привредном субјекту ЈП Гријање доо 

Зеница, а евентуални вишак електричне енергије нудити на отвореном тржишту. 

 

Укупан износ потребне инвестиције је цца. (..)**ЕУР, док укупан капитал који је потребан за 

Друштво износи (..)**ЕУР. 

 

The European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) извршио је прелиминарну 

студију цијелог пројекта и обавезао се финансирати Пројекат у износу од (..)**ЕУР,  а за који је износ, 

привредни субјекат Arcelor Mittal д.о.о., Зеница, понудио гаранцију за период отплате од 7 година. 

 

Друштво ће бити под заједничком контролом Подносилаца пријаве, јер нити један од њих 

неће имати већину у основном капиталу и гласачким правима у Друштву. 

 

Слиједом наведеног правни облик предметне концентрације представља заједничко улагање 

на дугорочној основи два или више независних привредних субјеката, који дјелује као независан 

привредни субјект, у смислу члана 12. став (1) тачка ц) Закона. 

 

 

4. Правни оквир оцјене концентрације 

 

Конкуренцијски савјет у поступку оцјене концентрације је примијенио одредбе Закона, 

Одлуке о утврђивању релевантног тржишта («Службени гласник БиХ», бр. 18/06 и 34/10), те Одлуке 

о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката 

(«Службени гласник БиХ», број 30/10). 

 

Конкуренцијски савјет, на основу члана 43. став (7) Закона, такође је користило критеријуме 

и стандарде из Обавијести Европске комисије о израчуну укупног прихода у складу са Уредбом 

Савјета (ЕЕЗ) број: 4064/89 о контроли концентрације привредних субјеката. 

 

                      

5. Релевантно тржиште и тржишни удјели 
 

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

тржишта, чини тржиште одређених производа и/или услуга који су предмет обављања дјелатности на 

одређеном географском подручју. 

 

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

производа обухвата све производе и/или услуге, које потрошачи сматрају међусобно замјењивим с 

обзиром на њихове битне карактеристике, квалитет, намјену, цијену или начин употребе. 
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Релевантним тржиштем у предметном случају сматра се тржиште производње, дистрибуције 

и трговине електричном енергијом на цијелој територији Босне и Херцеговине, те тржиште 

производње и снабдијевања топлотном енергијом на подручју града Зенице у Федерацији Босне и 

Херцеговине. 

 

5. 1 Анализа достављених података подносиоца пријаве о релевантном тржишту 

 

5.1.1    Тржиште производње, дистрибуције и трговине електричном енергијом на цијелој 

територији Босне и Херцеговине 

 

Подносилац пријаве доставио је Конкуренцијском савјету податке о тржишном учешћу 

учесника концентрације и њихових конкурената у 2016. години, за релевантно тржиште производње, 

дистрибуције и трговине електричном енергијом на цијелој територији Босне и Херцеговине, уз 

појашњење да сву електричну енергију коју произведе привредни субјекат Arcelor Mittal Зеница д.о.о. 

Зеница, потроши за своје потребе, те се уствари сматра да исти није ни присутан на овом релевантном 

тржишту, као његов учесник. Властитом производњом електричне енергије у 2016. години, овај 

привредни субјекат је задовољавао 22% својих потреба, док је преосталих 78% потреба за 

електричном енергијом обезбиједио  на отвореном тржишту од привредног субјекта 

„Електропривреда БиХ“ д.д. Сарајево. 

 

Након провођења предметне концентрације Друштво би такође производило електричну 

енергију, те било слободно исту продавати на тржишту по оптимално оствареној цијени. Уколико би 

електричну енергију продавали привредном субјекту Acelor Mittal Зеница д.о.о. Зеница, то би 

задовољило цца.  20% потреба овог привредног субјекта, те би потребни остатак електричне енергије 

привредни субјекат Acelor Mittal д.о.о. Зеница, набављао на слободном тржишту.   

 

На тржишту производње, дистрибуције и трговине електричном енергијом у Босни и 

Херцеговини, а према подацима из Извјештаја независног оператора система у Босни и Херцеговини, 

учесници на овом релевантном тржишту у 2016. години били су сљедећи привредни субјекти: 

 

 
                     Табела 2. 

Редни 

број 

Назив привредног субјекта Тржишно учешће % 

01. Електропривреда БиХ д.д. Сарајево (..)** 
02. Електропривреда Републике Српске а.д. Требиње  (..)** 
03. Електропривреда Хрватске заједнице Херцег Босне д.д. 

Мостар 

(..)** 

04. ЕФТ РиТЕ Станари (..)** 
 Укупно: 100,00 

Извор: подаци из Пријаве 

 

  У складу с овом анализом, Конкуренцијски савјет је, што је већ наведено, као релевантно 

тржиште утврдио тржиште производње, дистрибуције и трговине електричном енергијом на цијелој 

територији Босне и Херцеговине. 

 

5.1.2    Тржиште производње и снабдијевања топлотном енергијом на подручју града Зенице у 

Федерацији Босне и Херцеговине 

 

Подносиоци пријаве наводе у истој  да привредни субјекат Arcelor Mittal д.о.о. Зеница, у овом 

тренутку једини и у потпуности (100%), снабдијева топлотном енергијом Град Зеницу, односно 

привредни субјекат ЈП Гријање доо Зеница, а то ће након провођења предметне концентрације, такође 

у потпуности, преузети Друштво, те наводе да у Граду Зеница не постоји било који други снабдијевач 

топлотном енергијом. 
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С тога је као релевантно тржиште предметне пријаве, утврђено тржиште производње и 

снабдијевања топлотном енергијом на подручју града Зенице у Федерацији Босне и Херцеговине. 

 

6. Оцјена предметне концентрације 

 

На основу критеријума утврђених чланом 17. Закона, Конкуренцијски савјет је оцијенио 

ефекте предметне концентрације, анализирао утицаје истих на структуру релевантног тржишта, као 

и да ли ће предметна концентрација за крајњи резултат имати значајно нарушавање ефикасне 

тржишне конкуренције, у смислу члана 13. Закона.  

                      

Конкуренцијски савјет је утврдио да се у предметном случају ради о концентрацији 

привредних субјеката који обављају дјелатност на различитим тржиштима, односно о концентрацији 

која представља заједничко улагање на дугорочној основи тј. оснивање друштва заједничког улагања 

од стране Подносиоца пријаве, као независних привредних субјеката, који дјелују као независни 

привредни субјект, и чије провођење неће изазвати промјене структуре релевантног тржишта. 

Основано Друштво представљат ће потпуно функционално друштво заједничког улагања у правној 

форми друштва са ограниченом одговорношћу у складу са законима Босне и Херцеговине, те на 

дугорочној основи вршити све функције независног привредног субјекта у складу са значењем овог 

појма предвиђеним Законом. 

 

Оснивањем Друштва, а како Подносилац наводи у предметној Пријави, обезбиједиће се 

поуздан извор топлотне енергије за градско гријање за Град Зеницу, без велике инвестиције самог 

Града Зеница, обзиром да је због велике вриједности самог Пројекта, било неопходно обезбиједити 

екстерно финансирање преко ЕБРД.   

 

Такође се учешћем у оснивању Друштва од стране компаније у власништву финске владе, 

отвара могућност инвестирања финских компанија у Босну и Херцеговину. 

 

Друштво ће осим наведеног, омогућити бенефите у погледу дугорочне заштите животне 

средине у Граду Зеница и окружењу, из разлога што ће изградњом плинских бојлера у склопу плинске 

„термоелектране“,  бити избачена употреба угља и тиме значајно бити смањена емисија СО2, што ће 

у коначници бити у складу са релевантним правилима о заштити животне средине односно усклађено 

с еколошким нормама Европске Уније. 

 

Економско оправдање предметне концентрације јесте омогућавање одрживог извора топлотне 

енергије за Град Зеница и топлотне и електричне енергије за привредни субјекат Arcelor Mittal д.о.о. 

Зеница. 

 

У складу са наведеним, Конкуренцијски савјет сматра да предметна концентрација неће 

спрјечавати, ограничавати нити нарушити тржишну конкуренцију на релевантном тржишту. 

 

Конкуренцијски савјет је узимајући у обзир изнесене чињенице и податке, оцијенио 

предметну концентрацију допуштеном, у смислу члана 18. став (2) тачка а) Закона те донио одлуку 

као у диспозитиву овога Рјешења.  

 

 

8.    Административна такса  

  

Подносилац пријаве у складу с чланом 2. тарифни број 107. став (1) тачка д) под 1) Одлуке о 

висини административних такси у вези са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом 

(“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06 и 18/11), дужан је платити административну таксу на ово 

Рјешење у износу од 2.500,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине.  
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9.     Поука о правном лијеку  

  

Против овог Рјешења није дозвољена жалба.  

  

Незадовољна странка може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року 

од 30 дана од дана пријема овог Рјешења, односно од дана његовог објављивања.  

  

 

  

                                     Предсједник  

 

                             Иво Јеркић 

 

 

 

 

 


