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  BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

Конкуренцијси савјет 

 

Број: УП-04-26-1-009-17/18 

Сарајево, 18.10.2018. године 

 

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

(2), а у вези с чланом 12. Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, број 48/05, 76/07 и 

80/09), а рјешавајући по Пријави концентрације привредног субјекта Мјешовити холдинг 

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

бб, 89 101 Требиње запримљеној дана 18.04.2018. године, под бројем: УП-04-26-1-009-1/18, на 

39. (тридесетдеветој) сједници одржаној дана 18.10.2018.године, донио је 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредног субјекта Мјешовити холдинг 

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

Степановића бб, 89 101 Требиње, ради непостојања концентрације у смислу члана 12. 

став (1) Закона о конкуренцији. 

 

2. Овај Закључак биће објављен у „Службеном гласнику БиХ“, службеним гласилима 

ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Конкуренцијски савјет) је дана 

18.04.2018. године запримио Пријаву концентрације привредног субјекта Мјешовити холдинг 

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

бб, 89 101 Требиње (у даљем тексту: ЕРС или Подносилац пријаве) којом привредни субјекат 

ЕРС намјерава започети сарадњу са привредним субјектом а.д. „Подолски Машиностроителниј 

Завод“, ул. Мацхиностроителеy 23, Подлолски, Московски регион 142115, Руска Федерација (у 

тексту Пријаве означен као Група компанија ЗиО) са циљем модернизације и реконструкције 

енергетских постројења привредног субјекта ЕРС, а што укључује реконструкцију основне и 

помоћне опреме, и пружање инжињерских услуга, на основу Меморандума о пословно-техничкој 

сарадњи потписаног дана 03.04.2018. године у Бањалуци. 

 

Увидом у поднесену  Пријаву, Конкуренцијски савјет је утврдио да  иста  није комплетна у 

смислу члана 30. став (1) Закона о конкуренцији („Службени гласник БиХ“, број 48/05, 76/07 и 

80/09 (у даљем тексту: Закон) и чл. 9 и 11. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријима за 

оцјену концентрација привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 34/10), те је од 

Подносиоца пријаве затражена допуна исте (акт број: УП-04-26-1-009-3/18 од дана 25.04.2018. 

године). 

 

Подносилац пријаве је доставио дио тражене документације, дописом запримљеним под бројем: 

УП-04-26-1-009-4/18 дана 14.05.2018. године, те затражио продужење рока од 15 (петнаест) дана 

за достављање преостале документације. 

 

Конкуренцијски савјет је актом број: УП-04-26-1-009-5/18 од дана 15.05.2018. године, у складу 

са чланом 31. став (2) Закона, продужио рок за доставу тражене документације за додатних 15 

(петнаест) дана.  
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Подносилац пријаве је доставио дио документације, дописом запримљеним под бројем: УП-04-

26-1-009-7/18 дана 19.06.2018.године. 

 

Конкуренцијски савјет је актом број: УП-04-26-1-009-8/18 од дана 25.06.2018. године поново 

упутио захтјев за доставу додатних података. 

Након запримања захтјева за продужењем рока од 15 (петнаест) дана за достављање преосталих 

података број: УП-04-26-1-009-9/18 од дана 07.07.2018.године, Конкуренцијски савјет је у складу 

чланом 31. став (2) Закона, продужио рок за доставу тражених података за додатних 15 (петнаест) 

дана, актом број: УП-04-26-1-009-10/18 од дана 09.07.2018. године. 

 

Подносилац пријаве је дописом запримљеним под бројем: УП-04-26-1-009-11/18 од дана 

31.07.2018. године обавијестио Конкуренцијски савјет да се поново обратио привредном субјеку 

Група компанија ЗиО са захтјевом за доставу тражених података од стране Конкуренцијског 

савјета. 

 

Конкуренцијски савјет је актом број: УП-04-26-1-009-12/18 од дана 20.09.2108. године упозорио 

Подносиоца пријаве да је у смислу члана 31. став (2) Закона обавезан у року од 8 (осам) дана 

доставити тражену документацију, у супротном Конкуренцијски савјет ће сматрати да је одустао 

од Пријаве. 

 

Подносилац пријаве је доставио тражену документације, дописом запримљеним под бројем: УП-

04-26-1-009-13/18 дана 28.09.2018. године. 

 

Конкуренцијски савјет је дана 09.10.2018. године (акт број: УП-04-26-1-009-15/18), Подносиоцу 

пријаве издао Потврду о пријему комплетне и уредне пријаве, у смислу члана 30. став (3) Закона 

о конкуренцији. 

 

Конкуренцијски савјет је у поступку оцјене предметне трансакције утврдио сљедеће чињенице: 

 

Пријава је поднесена у року у смислу члана 16. став (2) Закона. 

 

Подносилац пријаве је навео да захтјев за оцјену концентрације осим у Босни и Херцеговини 

неће подносити надлежним органима за заштиту конкуренције у другим земљама. 

 

1. Учесници предметне трансакције 

 

Учесници трансакције су привредни субјекти Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике 

Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње, ул. Степе Степановића бб, 89 101 Требиње и а.д. 

„Подолски Машиностроителниј Завод“, ул. Мацхиностроителеy 23, Подлолски, Московски 

регион 142115, Руска Федерација (у даљем тексту: Група компанија ЗиО). 

 

1.1. Привредни субјекат Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ 

Матично предузеће а.д. Требиње 

 

Привредни субјекат Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ Матично 

предузеће а.д. Требиње је уписан у судски регистар Окружног привредног Суда у Требињу, под 

МБС бројем: 62-05-0026- 11, ЈИБ број: 4401355450006, са основним капиталом од (..)*1. 

 

Привредни субјекат ЕРС је дионичко друштво чији је (..)* власник основног капитала Република 

Српска.  

 

Претежне регистроване дјелатности привредног субјекта ЕРС су снабдијевање и трговина 

електричном енергијом. 

                                                      
1 Подаци представлјају пословну тајну у смислу члана 38. Закона о конкуренцији. 
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Подносилац Пријаве остварује учешће у власничкој структури капитала сљедећих привредних 

субјеката (повезана привредна друштва): 

 

- Електрокрајина а.д. Бања Лука са (..)* акција; 

- Рите Угљевик а.д. Угљевик са (..)* акција; 

- Рите Гацко а.д. Гацко са (..)* акција; 

- ХЕ на Требишници а.д. Требиње са 64, (..)*акција; 

- ХЕ на Дрини а.д. Вишеград са (..)* акција; 

- ХЕ на Врбасу а.д. Мркоњић Град са (..)* акција;  

- ЕлектроДобој а.д. Добој са (..)* акција; 

- ЕлектроБијељина а.д. Бијељина са (..)* акција;  

- Електродистрибуције Пале а.д. Пале са (..)* акција;  

- Електрохерцеговина а.д. Требиње са (..)*акција; 

- Истраживачко развојни центар електроенергетике ИРЦЕ а.д. Источно Сарајево са (..)* акција. 

 

1.1.1. Привредни субјект а.д. „Подолски Машиностроителниј Завод“ (Група компанија ЗиО) 

 

Привредни субјекат а.д. „Подолски Машиностроителниј Завод“ је основан и постоји према 

законима Руске Федерације, са главним сједиштем на адреси: Улица Мацхиностроителеу 23, 

Подолск, Московски регион, 142115, Русија, које заступа Генерални директор Даниеленко 

Виктор Георгиевич, уписан је у Јединствени државни регистар правних лица Руске Федерације 

под матичним бројем: 1025004700456. 

 

Основна дјелатност привредног субјекта Група компанија ЗиО је пружање услуга у области 

котловске опреме и пружања инжињерских услуга. 

 

Привредни субјекат Група компанија ЗиО на релевантном тржишту Босне и Херцеговине 

посједује (..)* власничког удјела у основном капиталу привредног субјекта АБ Енерго-ЗиО д.о.о., 

ул. Његошева 1, 89 101 Требиње. 

 

2. Правни основ предметне трансакције 

 

Правни основ трансакције је Меморандум о пословно-техничкој сарадњи потписан између 

привредног субјекта ЕРС и привредног субјекта Група компанија ЗИО, дана 03.04.2018. године 

(у даљем тексту: Меморандум) у Бањалуци који није обавезујући за стране које су га потписале, 

осим Поглавља 4. („Повјерљивост“).  

 

Учесници трансакције су се потписивањем Меморандума усагласили да раде на организацији 

сарадње са циљем модернизације и реконструкције енергетских постројења привредног субјекта 

ЕРС, укључујући реконструкцију основне и помоћне опреме, и пружање инжињерских услуга, 

са нарочитим освртом на реконструкцију котла и продужавање радног вијека истог. Стране су 

усагласиле формирање дугорочног програма и плана реконструкције термоелектрана Гацко и 

Угљевик, што ће омогућити оптималан начин приступања модернизацији и реконструкцији 

енергетских објеката у систему привредног субјекта ЕРС. Стране су се усагласиле да ће обим 

послова по свакој термоелектрани и цијена радова бити опредијељени након завршене 

дијагностике, а сами радови ће се извршити у року од  наредних 5 година. Коначни услови 

сарадње међу потписницима Меморандума ће бити предмет посебних споразума склопљених, 

као резултат преговора у доброј намјери који утврђују права и обавезе страна. 

 

У склопу предметне трансакције привредни субјекат Група компанија ЗиО је одлучио да оснује 

компанију у (..)* власништву на територији Републике Српске, са циљем остваривања 

потенцијала привредног субјекта Група компанија ЗИО и других подузећа за машиноградњу из 

Руске Федерацији, на Балканском полуострву и кроз коју намјерава да реализује све уговоре 

везане за модернизацију термоелектрана које послују у склопу привредног субјекта ЕРС. 
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3. Оцјена предметне трансакције 

 

Чланом 12. Закона прописано је шта се све сматра концентрацијом, док су чланом 14. Закона 

прописани услови под којим су учесници концентрације обавезни поднијети пријаву 

Конкуренцијском вијећу. 

 

Анализом достављених података и документације, Конкуренцијски савјет је утврдио да 

предметна трансакција не испуњава услове из члана 12. став (1) Закона, јер потписани 

Меморандум не представља нити један од облика сарадње који би се могао сматрати 

концентрацијом у смислу поменутог члана Закона. Потписани Меморандум не предвиђа било 

какво спајање или припајање, стицање контроле и не представља концентрацију у смислу члана 

12. Закона. 

 

На основу наведеног, привредни субјект ЕРС није био у обавези поднијети пријаву 

концентрације, те је Конкуренцијски савјет одлучио као у диспозитиву овог Закључка. 

 

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 са процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 30/06 и 18/11) дужан је платити административну таксу у укупном 

износу од 1.000,00 КМ у корист Буџета институција Босне и Херцеговине. 

 

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. 

  

 

 

                                                                                                                                Предсједница 

 

                                                                                                                                 Адиса Бегић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


