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Оквирним споразумом исказапа је намјера ова два привредна субјекта да створе правни оснбв у условима отвореног тржишта елекгричне енергије у Босни и Херцеговини, чији је предмет утврђивање оквирне сарадње страна потписница ради расподјеле ироизведене електричне енергије у СП ЦХЕ Чапљина
(Самостални погон. Црпна хидроелектрана Чапљина) добијене
из регулисаних вода испуштених на профилу ХЕ Требиње / Горица и пружање помоћне услуге - терцијарне резерве за ЕЕС
БиХ или за Блок ХР/СЛО/БиХ или трећим странама којима је
потребна оваква врста услуге.
Овај споразум је начелног карактера јер су стране усагласиле да ће међусобне односе по основу реализације овог оквирног
споразума регулисати посебним уговорима (члан 4. Оквирног
сиоразума), што значи да је за сваки конкретан пословни аранжмаи у погледу пружања помоћне услуге - терцијарне резерве и
производње електричне енергије из регулисаних вода потребно
закључити посебан уговор који би обавезивао уговорне стране.
Оквирни споразум важи до 31.12.2017. године.
4. Оцјена предметне пријаве
Закон о конкуренцији чланом 12. прописао је шта се све
сматра концентрацијом, док је чланом 14. прописао услове под
којима су учесници концентрације обавезни поднијети пријаву
концентрације Конкуренцијском савјету.
Да би се предметни оквирни споразум о сарадњи смапграо
концентрацијом, потребно је да у смислу члана 12. Закона представља један од сљедећих случајева:
а) спајање или припајање независних привредних субјеката
или дијелова привредних субјеката;
ћ) стицање контроле или доминантног 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:
1) сгицањем 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;
с) заједничко улагање на дугорочној основи два или више
независних привредних субјеката који дјелују као независан
привредни субјекат.
Анализом достављене пријаве кониенграције, Конкуренцијски савјет је утврдио како предметни оквирни споразум о
сарадњи не представља нити један од облика сарадње да би се
сматрао концентрацијом у смислу Закона, с обзиром на то да
исти не предвиђа било каква спајања или припајања, стицање
контроле, као ни стварање било каквог новог привредног субјекта кроз заједничко улагање на дугорочној основи, поготово
узимајући у обзир дужину трајања Оквирног споразума.

6.3.2018.

Такође, Конкуренцијски савјет наглашава како, у случају да
између подносилаца пријаве на основу предметног оквирног
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 савјез је одлучио као
у диспозитиву овог закључка.
6. Административна такса
Подносиоци пријаве на овај закључак, у складу са чланом
2. став (1) тарифни број 108. тачка д) Одлуке о административним таксама у вези с процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом (“Службени гласник БиХ”, бр. 30/06 и 18/11),
дужни су платити административиу таксу у износу од 1.000,00
КМ у корист буцета институција Босне и Херцеговине.
7. П оукао правном лијеку
Против овог закључка није дозвољена жалба.
Незадовољна страна може покренути управии спор пред
Судом Босне и Херцеговине у року од 30 дана од дана пријема,
односно објављивања овог закључка.
Број: УП-01-26-1-026-7/17
11. октобра2017. године
Сарајево

Предсједник,
Иво Јеркић, с.р.

Након сравњавања са изворним текстом утврђено је да је у Закону о банкама (“Службени гласник Републике Српске”, број 4/17)
учињена техничка грешка, па на основу члана 189. став 3. Пословника Народне скупштине Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 31/11 и34/17), генерални секретар д а ј е
ИСПРАВКУ
Закона о банкама
У члаиу 96 у ставу 5. ријечи: “овлашћеног и интериог ревизора” замјењују се ријечима: “овлашћеиог интерног ревизора”.
Број: 02/4.01-4-011-376-1/18
2. марта 2018. годинс
Бањалука

Генерални
секретар,
Др Марко Аћић, с.р

У “Службеном гласнику Републике Српске”, број 18, од 1, марта
2018. године (језик српског народа), објављена је Одлука о начину
обрачуна, висини годишње чланарине, роковима и начину уплаге,
коју је донијела Скупштина Привредне коморе Републике Српске.
Након сравњења са изворним текстом уочена је техничка грешка,
пасе д а ј е
ИСПРАВКА
У члану 2. умјесто: “Б) 0,0 % на укупаи приход већи о д ....”
треба да стоји: “Б) 0,02% на укупан приход већи о д ....”.
Редакција
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