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Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, на основу члана 25. став (1) тачка е), члана 42. став (2),
а у вези с члановима 12, 14. и 16. Закона о конкуренцији ("Службени гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07
и 80/09), рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта Мјешовити Холдинг
"Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње, Степе Степановића бб,
89101 Требиње, Босна и Херцеговина, запримљеној дана 26.10.2020. године под бројем: УП-02-261-029-1/20, на 77. (седамдесетседмој) сједници одржаној дана 22.12.2020. године, донио је
ЗАКЉУЧАК
1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта Мјешовити Холдинг
"Електропривреда Републике Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње, Степе
Степановића бб, 89101 Требиње, Босна и Херцеговина, ради непостојања концентрације, у
смислу члана 12. став 1. Закона о конкуренцији.
2. Обавезује се привредни субјекат Мјешовити Холдинг "Електропривреда Републике Српске"
- Матично предузеће а.д. Требиње, Степе Степановића бб, 89101 Требиње, Босна и
Херцеговина да плати административну таксу у укупном износу од 1.000,00 КМ у корист
Буџета институција Босне и Херцеговине.
3. Овај Закључак биће објављен у "Службеном гласнику БиХ", службеним гласницима
ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Конкуренцијски савјет) је дана
26.10.2020. године, запримио под бројем: УП-02-26-1-029-1/20 Пријаву концентрације (у даљем
тексту: Пријава) коју је поднио привредни субјекат Мјешовити Холдинг "Електропривреда
Републике Српске" - Матично предузеће, а.д. Требиње, Степе Степановића бб, 89101 Требиње,
Босна и Херцеговина (у даљем тексту: МХ ЕРС или Подносилац пријаве).
Пријава се односи на оснивање новог привредног субјекта “Соларна фотонапонска електрана
Требиње 1” друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије
Требиње (у даљем тексту: СЕ Требиње 1), којег оснива привредни субјекат МХ ЕРС, а на основу
Уговора о концесији закљученог између Владе Републике Српске ( у даљем тексту: Влада РС) и МХ
ЕРС дана 19.10.2020. године.
Подносилац пријаве је актима запримљеним под бројем: УП-02-26-1-029-2/20 од 02.11.2020. године
и УП-02-26-1-029-3/20 од 03.11.2020. године доставио Одлуку Владе РС о оснивању СЕ Требиње 1
и Одлуку Владе РС о давању инструкције за гласање представнику капитала МХ ЕРС у Скупштини
СЕ Требиње 1.
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Увидом у Пријаву утврђено је да је иста поднесена у прописаном року, у складу са чланом 16. став
(1) Закона о конкуренцији ("Службени гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем тексту:
Закон), али да није потпуна и комплетна у смислу члана 30. став (1) Закона и члана 11. Одлуке о
начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрација привредних субјеката
("Службени гласник БиХ", број 34/10), те је Конкуренцијски савјет у складу са чланом 31. Закона,
актом број УП-02-26-1-029-4/20 од 11.11.2020. године затражио допуну Пријаве.
Конкуренцијски савјет је дана 17.11.20. године, путем е-маила запримио под бројем: УП-02-26-1029-5/20 упит Подносиоца пријаве у вези појашњења које податке требају доставити, те је актом
број: УП-02-26-1-029-6/20 достављено тражено појашњење.
Подносилац пријаве је поднеском које је Конкуренцијски савјет запримио под бројем: УП-02-26-1029-7/20 од дана 19.11.2020. године допунио Пријаву те доставио доказ о уплати административне
таксе.
Подносилац Пријаве је, у смислу члана 30. став (2) Закона, навео да је мишљења да предметна
концентрација не захтјева оцјену концентрације од стране овлаштених тијела било које друге
државе,
осим
Босне
и
Херцеговине.
Након анализе документације коју је доставио Подносилац пријаве, Конкуренцијски савјет је дана
22.12.2020. године под бројем УП-02-26-1-029-8/20, издао Потврду о пријему комплетне и уредне
пријаве, у смислу члана 30. став (3) Закона.
1. Учесници концентрације
Учесници предметне концентрације су привредни субјекат МХ ЕРС и СЕ Требиње 1.

1.1. Привредни субјекат МХ ЕРС (Подносилац пријаве)
Привредни субјекат МХ ЕРС, пуним називом Мјешовити холдинг "Електропривреда Републике
Српске" - Матично предузеће а.д. Требиње, са сједиштем на адреси Степе Степановића бб, 89101
Требиње, Босна и Херцеговина према рјешењу о регистрацији Окружног привредног суда у
Требињу број 062-0-Рег-20-000197 од 26.08.2020. године, уписан је под МБС бројем 62-02-000120 (РУ-1-1312-00), МБ бројем 01756192 и ЈИБ бројем 4401355450006, са претежном
регистрованом дјелатности производње електричне енергије, дјелатности дистрибуције
електричне енергије и дјелатности снабдијевања и трговине електричном енергијом.
Оснивач и власник привредног субјекта МХ ЕРС са 100,0% власничког учешћа је Република
Српска.
Одлуком Владе РС бр.04/1-012-2000/06 од 07.09.2006. године Електропривреда Републике
Српске је оргаизована као мјешовити холдинг који се састоји од Матичног предузећа а.д.
Требиње и 11 зависних предузећа (5 производних и 5 дистрибутивних предузећа и
Истраживачко развојни центар ИРЦЕ Источно Сарајево).
Повезана друштва у којима привредни субјекат Матично предузеће а.д. Требиње има 10% или
више учешћа у основном капиталу или 10% или више права гласа су:
- "Електрокрајина а.д. Бања Лука" (дистрибуција електричне енергије), са 65,005590%
власничког учешћа
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- "ЗП РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик" (рудник и термоелектрана), са 65,008247% власничког
учешћа;
- "ЗП РиТЕ Гацко а.д. Гацко" (рудник и термоелектрана), са 65,000002% власничког учешћа;
- "ЗП ХЕ на Требишњици а.д. Требиње" (хидроелектрана), са 64,998217% власничког учешћа;
- "ХЕ на Дрини а.д. Вишеград" (хидроелектрана), са 65,000396% власничког учешћа;
- "ЗП ХЕ на Врбасу а.д. Мркоњић Град" (хидроелектрана), са 64,999415% власничког учешћа;
- "Електро-Добој а.д. Добој" (дистрибуција електричне енергије), са 65,002816% власничког
учешћа;
- "Електро-Бијељина а.д. Бијељина" (дистрибуција електричне енергије), са 65,002600%
власничког учешћа;
- "Електродистрибуција Пале а.д. Пале" (дистрибуција електричне енергије), са 65,008247%
власничког учешћа;
- "Електрохерцеговина а.д. Требиње" (дистрибуција електричне енергије), са 65,998217%
власничког учешћа;
- "ИРЦЕ а.д. Источно Сарајево" (истраживачко развојни центар), са 51% власничког учешћа.
Поред наведеног Матично предузеће а.д. Требиње има 100% учешћа у капиталу предузећа
„Рудинг“ д.о.о Угљевик, као и 49% учешћа у ХЕС Горња Дрина.
Зависно предузеће ЗП ХЕ на Требишњици а.д. Требиње има 100% учешћа у ХЕ Дабар д.о.о.
Требиње. Зависно предузеће Електро-Добој а.д. Добој има 100% учешћа у ХЕ Пакленица и
Цијевна 3 д.о.о.Добој. Зависно предузеће ХЕ на Дрини а.д. Вишеград има 100% учешћа у ХЕ
Бистрица д.о.о. Фоча.
Зависно предузеће ЗП РиТЕ Угљевик а.д. Угљевик има 100% учешћа у привредном субјекту
Термо Нова до.о.Угљевик и 1,67% у привредном субјекту Comsar Energy д.о.о. Бања Лука.
МХ ЕРС је један од оснивача и чланова Електроенергетског координационог центра д.о.о. из
Београда са ¼ оснивачког учешћа у наведеном друштву.
1.2. Привредни субјекат “СЕ Требиње 1”
Привредни субјекат СЕ Требиње 1 пуним називом Соларна фотонапонска електрана Требиње 1
друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и продају електричне енергије Требиње
према Одлуци о оснивању број 04/1-012-2-3054/20 од 29.10.2020. године коју је донијела Влада
Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акционарског фонда Републике Српске а.д.
Бања Лука у МХ ЕРС-у, основан је као једночлано друштво са ограниченом одговорношћу са
сједиштем на адреси Степе Степановића бб, 89101 Требиње, Босна и Херцеговина.
У складу са чланом 2. Уговора о концесији за изградњу и коришћење СЕ Требиње 1 на подручју
Града Требиње број: 01-32-13/20 од 19.10.2020. године. МХ ЕРС-у као концесионару додјељена је
концесија за изградњу и коришћење електроенергетског објекта СЕ Требиње 1 (..)**1.
Концесиона дјелатност одређена је чланом 2. став 4. наведеног уговора као производња и продаја
електричне енергије укључујући и право извоза електричне енергије.
Према члану 29. став (3) Одлуке о оснивању привредног субјекта СЕ Требиње 1 исти се мора
уписати у регистар привредних субјеката Окружног привредног суда у Требињу.
Оснивач и власник привредног субјекта СЕ Требиње 1 са 100,0% власничког учешћа је привредни
субјекат МХ ЕРС.
1

(..)** подаци представљају пословну тајну
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2.

Правни основ предметне трансакције

Према Подносиоцу пријаве правни основ подношења пријаве концентрације, у складу са чланом 16.
став 2. Закона, је Уговор о концесији за изградњу и коришћење СЕ Требиње 1 на подручју Града
Требиње број: 01-32-13/20 од 19.10.2020. године.
Надаље, Влада РС је донијела Одлуку у функцији Скупштине акционара Акционарског фонда
Републике Српске а.д. Бања Лука у МХ ЕРС-у број 04/1-012-2-3054/20 од 29.10.2020. године на
основу које је основан привредни субјекат СЕ Требиње 1 као једночлано друштво са ограниченом
одговорношћу са сједиштем на адреси Степе Степановића бб, 89101 Требиње.
3. Оцјена предметне трансакције
Подносилац пријаве је у предметном случају као концентрацију привредних субјеката пријавио
оснивање новог привредног субјекта СЕ Требиње 1, чији је он оснивач са 100% власничког учешћа.
У складу са чланом 12. став (1) Закона концентрација може настати на три начина:
а) спајањем или припајањем независних привредних субјеката или дијелова привредних субјеката;
б) стицањем контроле или превладајућег утицаја једног, односно више привредних субјеката над
другим, односно над више других привредних субјеката или дијелом другог привредног субјекта,
односно дијеловима других привредних субјеката;
ц) заједничким улагањем на дугорочној основи, два или више независних привредних субјеката,
који дјелују као независан привредни субјекат.
Из наведеног је видљиво да поступак оснивања новог привредног субјекта од стране једног
привредног субјекта није прописан као облик концентрације.
Оснивање новог привредног субјекта може бити концентрација само у случају статусне промјене
настале између два или више постојећих независних привредних субјеката, или у случају оснивања
новог привредног субјекта, када се ради о заједничком улагању на дугорочној основи између
најмање два независна привредна субјекта, а што овдје није случај.
У предметном случају је прије подношења Пријаве као независан привредни субјекат постојао само
привредни субјекат МХ ЕРС, док привредни субјекат СЕ Требиње 1 није постојао, односно у
поступку је оснивања и то као зависан привредни субјекат.
Конкуренцијски савјет је утврдио да се овдје не ради о концентрацији привредних субјеката, него о
проширењу производних и продајних капацитета Подносиоца пријаве оснивањем новог привредног
субјекта СЕ Требиње 1 као његовог повезаног друштва.
На основу наведеног, привредни субјекат МХ ЕРС није био у обавези поднијети пријаву
концентрације у смислу члана 12. став 1. Закона.
Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је одлучио као у тачки 1. диспозитива овог Закључка.
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4. Административна такса
Подносилац пријаве на овај Закључак, у складу са чланом 2. тарифни број 108. тачка д) Одлуке о
висини административних такси у вези процесних радњи пред Конкуренцијским савјетом
("Службени гласник БиХ", бр. 30/06, 18/11 и 75/18) је дужан платити административну таксу у
укупном износу од 1.000,00 КМ, у корист Буџета институција Босне и Херцеговине.
У складу са одредбом члана 3. став 2. тачка б) Одлуке о висини административних такси у вези с
процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом, Подносилац пријаве након извршене уплате
је дужан уплатницу као доказ о извршеној уплати административне таксе доставити
Конкуренцијском савјету, прије достављања Закључка.
Уколико Подносилац пријаве не изврши уплату административне таксе, Конкуренцијски савјет ће
покренути поступак принудне наплате по процедури која је прописана чланом 18. Закона о
административним таксама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“ број: 16/02, 19/02,
43/04, 8/06, 76/06, 76/07 и 3/10).
Слиједом наведеног Конкуренцијски савјет је одлучио као у тачки 2. диспозитива овог Закључка.
5. Поука о правном лијеку
Против овог Закључка није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управни спор пред Судом Босне и Херцеговине у року од 30
дана од дана пријема, односно објаве овог Закључка.

Предсједник
Др Стјепо Прањић
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