
 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

о одбацивању Пријаве концентрације привредних субјеката ЕРРС Требиње, Требиње, Босна 

и Херцеговина i EFT London, Лондон, Уједињено Краљевство  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарајево,  

септембар, 2017. године 

 

 



 

 

BOSNA I HERCEGOVINA 

Konkurencijsko vijeće 

 

БOСНA И ХEРЦEГOВИНA 

Koнкурeнциjски сaвjeт 

 

Број: УП-04-26-1-015-6/17 

Сарајево, 20. септембар 2017. године 

 

 

Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине, у складу са чланом 25. став (1) тачка е), а на 

основу члана 42. став (2), у вези с чланом 12. Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 

48/05, 76/07 и 80/09), а рјешавајући по Пријави концентрације привредних субјеката Мјешовити 

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

Степановића б.б. Требиње, Босна и Херцеговина и „EFT International investments holdings limited“, 

Бурy Стреет 31, Лондон ЕЦ3А 5АР, Уједињено Краљевство, које заступа на основу пуномоћи адвокат 

Југослав Милановић, Луке Петковића 1., 89 101 Требиње, запримљеној дана 23. јуна 2017. године под 

бројем: УП-04-26-1-015-1/17, на 10. (десетој) сједници одржаној дана 20. септембра 2017. године, 

донио је: 

 

 
З А К Љ У Ч А К 

 

1. Одбацује се Пријава концентрације привредних субјеката Мјешовити холдинг „Електропривреда 

Републике Српске“ матично предузеће а.д. Требиње, ул. Степе Степановића б.б. Требиње, Босна и 

Херцеговина и „EFT International investments holdings limited“, Bury Street 31, London EC3A 5AR, 

Уједињено Краљевство, ради непостојања концентрације, у смислу члана 12. Закона о конкуренцији. 

 

2.   Овај Закључак биће објављен 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 дана 23. јуна 2017. године запримио под бројем: 04-26-1-015-I/17 Пријаву 

концентрације (у даљем тексту: Пријава) од стране привредних субјеката Мјешовити холдинг 

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

Требиње, Босна и Херцеговина (у даљем тексту: ЕПРС Требиње) и „EFT International investments 

holdings limited“, Bury Street 31, London EC3A 5AR, Уједињено Краљевство, (у даљем тексту: EFT 

London), које заступа на основу пуномоћи адвокат Југослав Милановић, Луке Петковића 1, 89 101 

Требиње. 

 

Пријава је поднесена након закључивања Споразума о пословно – техничкој сарадњи, којом је 

исказана намјера привредних субјеката учесника споразума да створе правни основ у условима 

отвореног тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини за унапрјеђење сарадње по начелу 

„Win-Win“, односно заједничким наступом од обостране користи.  

 

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

члана 30. Закона о конкуренцији («Службени гласник БиХ», бр. 48/05, 76/07 и 80/09) (у даљем тексту: 

Закон) и чл. 9. и 11. Одлуке о начину подношења пријаве и критеријумима за оцјену концентрације 

привредних субјеката („Службени гласник БиХ“, број 30/10), те је Подносиоцу пријаве дана 5. јула 

2017. године упутило захтјев за допуну пријаве број: 04-26-1-015-2-I/17. 

 

Подносилац Пријаве је у остављеном року доставио Допуну Пријаве дана 18. јула 2017. године 

поднеском број: 04-26-1-015-3-I/17. 

 



 

 

Конкуренцијски савјет је Подносиоцу пријаве издао Потврду о пријему уредне и комплетне Пријаве, 

у смислу члана 30. став (3) Закона, дана 18. септембра 2017. године број: 04-26-1-015-4-I/17. 

 

Конкуренцијски савјет је из Пријаве утврдио сљедеће чињенице: 

 

 

1. Учесници у поступку  

 

Учесници концентрације су привредни субјект Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике 

Српске“ матично предузеће а.д. Требиње, ул. Степе Степановића б.б. Требиње, Босна и Херцеговина 

и „EFT International investments holdings limited“, Bury Street 31, London EC3A 5AR, Уједињено 

Краљевство.  

 

 

1.1. Привредни субјекат Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике 

Српске“ матично предузеће а.д. Требиње  

 

Мјешовити холдинг „Електропривреда“ Републике Српске Требиње – матично предузеће а.д. 

Требиње, регистровано је у судском регистру Окружног суда у Требињу, под бројем: МБС 62-05-

0026-11 (МБС: 1756192), којег заступа вршилац дужности генералног директора др. Жељко 

Ковачевић, са основним предметом пословања снабдијевања и трговина електричном енергијом.  

 

Привредни субјекат ЕП РС Требиње је Одлуком Владе РС бр. 04/1-012-2000/06 од 7.9.2006. године 

организована као Мјешовити холдинг који се састоји од Матичног подузећа а.д. Требиње и 11 

овисних подузећа (5 производних и 5 дистрибутивних подузећа и Истраживачко развојни центар 

ИРЦЕ Источно Сарајево).  

Матично подузеће а.д. Требиње је основано као једночлано акционарско друштво са 100% државним 

капиталом, са сједиштем у Требињу, ул. Степе Степановића б.б. Функцију Скупштине акционара 

Матичног подузећа а.д. Требиње врши Влада Републике Српске.  

Скраћено име Матичног подузећа је МП а.д. Требиње. Матично подузеће а.д. Требиње је већински 

власник капитала у 10 овисних производних и дистрибутивних предузећа са 65% и 51% капитала у 

ИРЦЕ.  

Матично предузеће управљачку функцију у овисним предузећима врши преко своја 3 члана у 

Надзорним одборима зависних предузећа (од 5 чланова који чине те Надзорне одборе).  

Удио Матичног предузећа у капиталу појединих овисних подузећа ЕП РС Требиње: 

65,005590 % у Електрокрајина а.д. Бања Лука, дистрибуција ел. Енергије, 

65,008247 % у РиТе Угљевик а.д. Угљевик, рудник и термоелектрана, 

65,000002 % у РиТе Гацко а.д. Гацко, рудник и термоелектрана, 

64,998217% у Хе на Требишници а.д. Требиње, хидроелектрана, 

65,000396 % у ХЕ на Дрини а.д. Вишеград, хидроелектрана, 

64,999415 % у Хе на Врбасу а.д. Мркоњић Град, хидроелектрана, 

65,002816 % у ЕлектроДобој а.д. Добој, дистрибуција електричне енергије, 

65,002600 % у ЕлектроБијељина а.д. Бијељина, дистрибуција електричне енергије, 

65,008247 % у Електродистрибуција Пале а.д. Пале, дистрибуција електричне енергије, 

64,998217% Електрохерцеговина а.д. Требиње, дистрибуција електричне енергије, 

51,000000 % у ИРЦЕ: Истраживачки развојни центар енергетике а.д. Источно Сарајево. 

 

Уговором о оснивању број: 1.1/01-699-14/11 од 19.4.2011. године, закљученим између МХ ЕРС – 

Матичног подузећа а.д. Требиње и Зависног подузећа „Хидроелектране на Требишници“ а.д. 

Требиње, основано је друштво „Хидроелектрана Дабар“ као двочлано друштво са ограниченом 

одговорношћу за производњу и продају електричне енергије, Требиње.  

Скраћено име друштва је „Хе Дабар“ д.о.о. Требиње, са сједиштем у Требињу, ул. Обала Луке 

Вукаловића бр. 2. Оснивачи, односно чланови друштва Хе Дабар д.о.о. су дакле, Матично предузеће 

а.д. Требиње са 30 % учешћа и зависно предузеће „Хе на Требишници“ а.д. Требиње са 70% учешћа.  

Уговором о преносу учешћа од 19. јануара 2016. године Матично предузеће ЕП РС Требиње је своје 

учешће од 30% пренио на зависно предузеће „Хе на Требишници“ а.д. Требиње, које је стекао 100% у 

основном капиталу ХЕ Дабар д.о.о. Требиње. 



 

 

 

1.2. Привредни субјекат EFT International Investments Holdings Limited (EFT London) 

 

„EFT International investments holdings limited“, Bury Street 31, London EC3A 5AR, Уједињено 

Краљевство, регистровано у Агенцији за регистрацију привредних друштава за Енглеску и Велс,  

дана 1. новембра 2010. године, у Уједињеном Краљевству, у складу са Законом о привредним 

друштвима из 2006. године, под матичним бројем: 7425887, које заступа директор (..)**1.  

Основни предмет пословања је снабдијевање и  трговина електричном енергијом.  

 

ЕФТ Лондон је основан са намјером да буде оперативна матична компанија ЕФТ Групе у реализацији 

трговине електричном енергијом и инвестиција у електро-енергетске објекте на подручју средишње и 

југоисточне Европе. У ту сврху, ЕФТ Лондон, као холдинг компанија, (..)** је власник (..)** 

зависних друштава, од којих (..)** има у власништву (..)** која је оперативна, (..)** гради 

хидроелектрану (..)**, док се остала зависна друштва баве трговином на велико електричном 

енергијом (мање и снабдијевањем потрошача). У (..)**зависном друштву (..)**,(..)**има (..)** 

власничких удјела.  

 

ЕФТ Лондон има власничка учешћа како слиједи: 

(..)**%, дјелатност производња и трговина електричном енергијом;  

(..)**, дјелатност изградања (..)**;  

(..)**, дјелатност трговина електричном енергијом, посједује дозволе за трговину у Мађарској, 

Румуњској, Словачкој, Чешкој  Републици, Косову и Србији;  

(..)**, дјелатност трговина и снабдијевање електричном енергијом;  

(..)**, дјелатност трговина и снабдијевање електричном енергијом;  

(..)**, дјелатност трговина електричном енергијом;  

(..)**, дјелатност трговина електричном енергијом;  

(..)**, дјелатност трговина електричном енергијом;  

(..)**, дјелатност трговина електричном енергијом;  

(..)**, дјелатност трговина електричном енергијом;  

(..)**, дјелатност трговина електричном енергијом;  

(..)**, дјелатност трговина електричном енергијом;  

(..)**, дјелатност трговина електричном енергијом;  

(..)**, има (..)** учешћа у зависном друштву (..)**; 

(..)**, дјелатност трговина електричном енергијом;  

(..)**, дјелатност трговина и снабдијевање електричном енергијом; 

 

2.   Оцјена предметне Пријаве 

 

Дана 7. јуна 2017. године у Требињу је Потписан споразум о пословно – техничкој  сарадњи, којим је 

исказана намјера двије компаније ЕПРС Требиње и EFT London, да створе правни основ у условима 

отвореног тржишта електричне енергије у Босни и Херцеговини за унапрјеђење сарадње по начелу 

„Win-Win“ (заједнички наступ од обостране користи). Закључени Споразум о пословно техничкој 

сарадњи је израз намјере ових компанија да одреде могуће правце будуће сарадње која треба да на 

најбољи начин одрази тежње свих страна да се њихови међусобни пословни односи развијају на 

партнерским основама у циљу задовољавања потреба отвореног тржишта електричне енергије и ради 

остваривања максималног профита страна у Споразуму.  

Према Споразуму, сарадња би се односила на:  

a) Заједнички наступ на велепродајном и малопродајном тржишту електричне енергије у БиХ и 

у регији, односно на дјелатност трговине и снабдјевања електричном енергијом; 

b) Договор о пружању помоћних услуга у БиХ; 

c) Заједничку балансну групу у складу са Тржишним правилима, 

d) Приступ регионалним организованим тржиштима електричне енергије (бурзама),  

e) Начело депоновања електричне енергије и сл. 

                                                 
1 Podaci predstavljaju poslovnu tajnu, u smislu člana 38. Zakona o konkurenciji 



 

 

 

Према Споразуму, Заједничка сарадња се не ограничава на претходно наведене облике. У оквиру 

сарадње, EFT London је квалификован и потпуно технички и стручно оспособљен, спреман да, под 

увсловима који се заједнички договоре:  

a) Закључи са ЕПРС  Требиње дугорочни уговор по којем би EFT London у случају испада 

производне јединице ЕПРС Требиње које би захтијевале отказ испоруке уговорене 

електричне енергије од стране ЕПРС Требиње, био спреман да ЕПРС Требиње испоручи 

недостајућу енергију, 

b) Као посредник ЕПРС Требиње осигура приступ берзама електричне енергије  за продају 

вишкова електричне енергије и за продају електричне енергије на сатном нивоу када је цијена 

најбоља, како за краткорочне тако и за дугорочне производе, 

c) Реализује са ЕПРС Требиње депоновање енергије, односно купњу и продају енергије чији је 

крајњи ефект „нулта“ биланца енергије, а чији детаљи и имплементација ће бити детаљно 

утврђени и разрађени појединачним уговорима и договорима. 

 

Наведени Споразум о пословно техничкој сарадњи је необавезујућег карактера и не може 

производити права и обавезе или штетне правне посљедице нити за једну страну споразума, нити 

бити основа за евентуалне захтјеве, тужбе или за узајамна потраживања, било које врсте или правне 

основе. Свака Страна може овај споразум једнострано писменим путом раскинути без отказног рока и 

без потребе навођења разлога за раскид. Имплементација предметног споразума и појединачних 

уговора, између осталог, бити ће условљена испуњењем претходних услова одређених од 

регулаторних тијела ако то буде нужно.  

Предметним Споразумом стране се обавезују само на заједнички рад, сарадњу и преговоре у доброј 

вјери ради дефинисања услова и оквира будуће сурадње и на  заједничком развоју њихове пословне 

успјешности, као и развоју цјелокупног електроенергетског сектора у БиХ, али се њиме Стране не 

обавезују нит гарантују да ће таква сарадња и заједнички развој бити реализована, те је за сваки 

појединачни пословни аранжман потребно закључити конкретан уговор који би обавезивао уговорне 

стране.  

 

Закон о конкуренцији је чланом 12. прописао што се све сматра концентрацијом, док је чланом 14. 

прописао под којим условима су учесници концентрације обавезни поднијети пријаву концентрације 

Конкуренцијском савјету.  

 

Да би се предметни Споразум о пословно-техничкој сарадњи сматрао концентрацијом у смислу 

одредби Закона, а у складу са чланом 12. потребно је да исти представља једну од сљедећих 

случајева:  

a) Спајање или припајање независних привредних субјеката или дијелова привредних субјеката; 

b) Стицање контроле или доминантног утицаја једног, односно више привредних субјеката над 

другим, односно над више других привредних субјеката или дијелом другог привредних 

субјекта, односно дијеловима других привредних субјеката, и то:  

1) Стицањем куповином већине акција или учешћа основног капитала, или 

2) Стицањем већине права гласа, или  

3) На други начин, у складу са одредбама закона који регулишу оснивање привредних 

субјеката и њихово управљање; 

c) Заједничко улагање на дугорочној основи, два или више независних привредних субјеката, 

који дјелују као независан привредни субјекат. 

 

Анализом достављене Пријаве концентрације, Конкуренцијски савјет је утврдио како предметни 

Споразум не представља нити један од облика сарадње да би се сматрао концентрацијом у смислу 

Закона.  

Наиме, да би заједничко улагање представљало, облик концентрације из члана 12. став (1) тачка ц) 

Закона потребно је да се истим ствара дугорочна повезаност између два независна привредна 

субјекта, те да исти у циљу остваривања планова оснују нови независни привредни субјект.  

У ту сврху заједнички потхват мора имати управу која је посвећена текућем пословању и која има 

приступ достатним средствима укључујући финансирање, особље, материјалну и нематеријалну 

имовину како би на подручју утврђеном споразумом о заједничком потхвату трајно водила његово 

пословање (чл. 12. Обавијести о појму заједничког потхвата са значењем концентрације према 



 

 

Уредби Вијећа (ЕЕЗ) бр. 4064/89 о контроли концентрација међу предузетницима – “Службени лист 

Европске уније” Ц 66/1 од 2.3.1998). 

 

Након што се горе наведени Споразум реализује неће доћи до концентрације у смислу Закона о 

конкуренцији, јер исти не представља ни један облик концентрације прописан чланом 12. Закона.  

 

Такођер, Конкуренцијски савјет наглашава, како у случају да између Подносиоца пријаве на основу 

предметног Споразума, дође до било којег облика сарадње, који би према Закону о конкуренцији 

представљао концентрацију у смислу члана 12. Закона, овај Закључак не искључује од обавезе 

подношења нове Пријаве, са новим чињеницама.  

 

Слиједом наведеног, Конкуренцијски савјет је одлучио као у диспозитиву овог Закључка. 

 

3.   Административна такса 

 

Подносилац пријаве на овај Закључак, у складу члану 2. тарифни број 108. тачка д) Одлуке о 

административним таксама у вези процесних радњи пред Конкуренцијским савјетом («Службени 

гласник БиХ», бр. 30/06 и 18/11) је дужан платити административну таксу у укупном износу од 

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

  

4.   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 

 

Иво Јеркић 

 

 

Доставити: 

- Подносиоцу пријаве, путем пуномоћника адвоката Југослава Милановића, Луке 

Петковића 1., 89 101 Требиње; 

- у спис предмета; 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


