Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 6/0-02-726/2012-12
Датум: 25. децембар 2012. године
Београд
Председник Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 65. став 4. Закона о
заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09) и члана 2. тачка 3. Тарифника о
висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције
(„Службени гласник РС“, бр. 49/2011), одлучујући по пријави концентрације заведеној под
бројем 6/0-02-726/2012-1, коју је у име привредног друштва RWE Innogy GmbH са
седиштем на адреси Gildehofstraβe 1, 45127 Есен, Савезна Република Немачка и друштва
Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће
акционарско друштво Требиње са седиштем на адреси Степе Степановића бб, Требиње,
Босна и Херцеговина, по приложеном пуномоћју поднела Срђана Петронијевић, адвокат
из Београда ул. Француска бр. 27, дана 25. децембра 2012. године доноси следећи

ЗАКЉУЧАК

I ОДБАЦУЈЕ СЕ пријава концентрације поднета од стране привредног друштва
RWE Innogy GmbH са регистрованим седиштем на адреси Gildehofstraβe 1, 45127 Есен,
Савезна Република Немачка и друштва Мјешовити Холдинг „Електропривреда Републике
Српске“ – Матично предузеће акционарско друштво Требиње са седиштем на адреси
Степе Степановића бб, Требиње, Босна и Херцеговина, због непостојања обавезе пријаве
концентрације, односно неиспуњавања услова дефинисаних у члану 61. Закона о заштити
конкуренције.
II УТВРЂУЈЕ СЕ обавеза подносиоцу пријаве, да за издавање акта о одбацивању
пријаве концентрације уплати накнаду у висини од 500,00 (словима: петстотина) ЕУР у
динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан
уплате.
III УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве Мјешовити Холдинг
„Електропривреда Републике Српске“ извршио уплату износа од 22.756,94 (словима:
двадесетдвехиљадеседамстотинапедесетшест и 94/100) динара што представља динарску
противвредност од 200,00 (двестотине) ЕУР израчунату по средњем курсу Народне банке
Србије на дан уплате, као дела накнаде за издавање акта о одбацивању пријаве
концентрације.
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IV УТВРЂУЈЕ СЕ да је подносилац пријаве RWE Innogy GmbH извршио уплату
износа од 1.682.895,00 (милионшестстотинаосамдесетдвехиљадеосамстотинадеведесетпет)
динара што представља динарску противвредност 15.000,00 (петнаестхиљада) ЕУР,
израчунату по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате, као дела накнаде за
издавање решења о одобравању концентрације у скраћеном поступку из члана 2. став 1.
тачка 6. Тарифника о висини накнаде за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције.
V УТВРЂУЈЕ СЕ обавеза Комисије да подносиоцу пријаве привредном друштву
RWE Innogy GmbH, а преко друштва Wolf Theiss doo Београд, изврши повраћај уплаћеног
износа од 14.700,00 (словима: четрнаестхиљадаседамстотина) ЕУР у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије важећем на дан повраћаја
средстава, уплаћених Комисији на име дела накнаде за издавање акта Комисије о
одобравању концентрације у скраћеном поступку, у року од 3 дана од правоснажности
овог закључка.
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