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На основу члана 35. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 

51/2009 и 95/2013) председник Комисије за заштиту конкуренције доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције по службеној 

дужности против: 

Оператора дистрибутивног система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд, са 

регистрованим седиштем на адреси Масарикова 1-3, Београд-Врачар, које заступа 

в.д. директора Бојан Атлагић,  

ради утврђивања постојања радње злоупотребе доминантног положаја, у смислу 

члана 16. Закона о заштити конкуренције. 

 

II Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим 

релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног 

стања у овом поступку да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на 

адресу ул. Савска бр. 25, Београд. 

 

III Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на 

интернет страни Комисије за заштиту конкуренције. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) примила је 11.04.2016. 

године иницијативу за покретање поступка испитивања повреде конкуренције, заведену 

у Комисији под бројем 5/0-03-326/2016-1 поднету против Оператора дистрибутивног 

система ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд (у даљем тексту: ЕПС Дистрибуција). У 

иницијативи се наводи да ЕПС Дистрибуција дискриминише комерцијалне снабдеваче 

електричном енергијом стављањем у повољнији положај друштва Електропривреда 

Србије ЈП Београд - Огранак ЕПС Снабдевање (у даљем тексту: друштво ЕПС 

Снабдевање) приликом уговарања приступа систему за дистрибуцију електричне 

енергије. Подносилац у иницијативи наводи да друштво ЕПС Дистрибуција закључује 

типске уговоре о приступу систему за дистрибуцију електричне енергије, којима је 

предвиђена обавеза да сви комерцијални снабдевачи приликом уговарања приступа 

систему депонују средстава наменског (гарантног) депозита као обезбеђење плаћања 

рачуна на име услуге приступа систему. Према наводима из иницијативе, оваква обавеза 
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није предвиђена једино за друштво ЕПС Снабдевање, чак ни у ситуацији када ово 

друштво обавља делатност комерцијалног снабдевања. На наведени начин, према 

мишљењу подносиоца иницијативе, свим комерцијалним снабдевачима електричном 

енергијом, осим ЕПС Снабдевању, задржавају се значајна обртна новчана средства, чиме 

се ЕПС Снабдевање ставља у повољнији положај у односу на остале учеснике на истом 

релевантном тржишту, а ЕПС Дистрибуција, као једини оператор дистрибутивног 

система електричне енергије у Републици Србији, злоупотребљава доминантан положај. 

 

Допуном иницијативе од 19.04.2016. године, Комисији је указано и на други вид 

евентуалне дискриминације комерцијалних снабдевача електричном енергијом од стране 

друштва ЕПС Дистрибуција. У допуни је наведено да је једна од обавеза ЕПС 

Дистрибуције, а према Уговору о приступу дистрибутивном систему, аквизиција 

података са мерних уређаја и достављање тих података снабдевачима. Према наводима 

из допуне иницијативе, подносиоцу иницијативе, као комерцијалном снабдевачу 

електричном енергијом, очитано стање се доставља са закашњењем од 15 дана, што 

изазива проблеме у раду комерцијалних снабдевача.  

 

У прилогу иницијативе достављени су материјали којима подносилац поткрепљује своје 

наводе, међу којима и копија Уговора о приступу систему за дистрибуцију електричне 

енергије који друштво ЕПС Дистрибуција закључује са корисницима дистрибутивног 

система – снабдевачима.  

 

У циљу испитивања основаности иницијативе, односно испуњености законских услова 

за евентуално покретање поступка по службеној дужности ради испитивања повреде 

конкуренције, Комисија се обратила захтевом за давање информација Агенцији за 

енергетику Републике Србије, као регулаторном телу са надлежностима у секторима 

електричне енергије, природног гаса, нафте и нафтних деривата и топлотне енергије која 

се производи у електранама - топланама. Такође, се захтевом за давање информација 

обратила и друштву против кога је иницијатива поднета.  

 

На основу свих прикупљених података, информација и докумената, Комисија је 

утврдила да су наводи изнети у иницијативи основани, те је, узимајући у обзир да у 

поступку испитивања основаности саме иницијативе нису прикупљени подаци, 

информације или документа која би упућивала на другачији закључак, основано 

претпоставила постојање повреде конкуренције која за циљ или последицу има или може 

имати значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције. Наметање 

обавезе депоновања средстава наменског (гарантног) депозита на име обезбеђења 

плаћања рачуна на име услуге приступа систему, од стране друштва ЕПС Дистрибуција, 

свим корисницима дистрибутивног система осим друштву ЕПС Снабдевање, као и 

неједнака могућност приступа подацима којима располаже ЕПС Дистрибуција, а који су 

битни за пословање корисника дистрибутивног система, могу представљати радње 

повреде конкуренције из члана 16. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“, бр. 51/2009 и 95/2013 - у даљем тексту: Закон), чије ће постојање Комисија испитати 

и утврдити у свему у складу са чланом 41. Закона.  

 

С обзиром на то да је оцењено да су испуњени услови из члана 35. став 1. Закона за 

покретање поступка испитивања повреде конкуренције по службеној дужности, сагласно 

одредби члана 35. став 2. Закона, одлучено је као у ст. I и II диспозитива.  

 

Сагласно одредби члана 40. став 1. Закона, којим је прописано да се закључак о 

покретању поступка по службеној дужности објављује у „Службеном гласнику 
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Републике Србије” и на интернет страни Комисије, одлучено је као у ставу III 

диспозитива.  

 


