
 

 

 

 

 

 

Сагласно члану 58. став 3. Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013), Комисија 

за заштиту конкуренције објављује 

 

 

 

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о подношењу предлога обавеза које је Оператор дистрибутивног система „ЕПС 

Дистрибуција“ д.о.о. Београд спремaн добровољно да преузме ради отклањања могуће 

повреде конкуренције, са позивом свим заинтересованим странама да доставе писане 

примедбе, ставове и мишљења који се односе на предложене обавезе 

 

 

Закључком председника Комисије за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), број 

5/0-02-563/2016-01 од 02.08.2016. године, покренут је 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, кога заступа в.д. директора Бојан Атлагић (у даљем тексту: друштво ЕПС 

Дистрибуција или странка у поступку), ради утврђивања постојања радње злоупотребе 

доминантног положаја, у смислу члана 16. Закона о заштити конкуренције („Службени 

гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13 - у даљем тексту: Закон). 

 

Анализирајући информације и документацију прикупљену у току поступка, Комисија је 

утврдила да је друштво ЕПС Дистрибуција једини оператор дистрибутивног система на 

релевантном тржишту дистрибуције електричне енергије на територији Републике Србије без 

Аутономне покрајине Косово и Метохија, односно једини пружалац услуге на тржишту 

дистрибуције електричне енергије, те да је у свом пословању предузимало радње које би могле 

представљати радње повреде конкуренције из члана 16. Закона, и то:  

− закључило Уговор о приступу систему за дистрибуцију електричне енергије са свим 

корисницима система, осим са ЕПС Снабдевањем, услед чега је за ЕПС Снабдевање 

изостала обавеза издвајања средстава обезбеђења плаћања коју су имали сви други 

корисници дистрибутивног система;  

− у циљу закључења Уговора о приступу, појединим корисницима система давала 

могућност избора између две врсте средстава обезбеђења (банкарска гаранција и наменски 

- гарантни депозит), док је појединим нудила само наменски (гарантни) депозит; 

− Уговорима о приступу са одређеним корисницима износ средстава обезбеђења плаћања 

уговарала на основу процењене вредности услуге приступа дистрибутивном систему, на 

основу максималне месечне потрошње, док је са појединим корисницима обрачун овог 

износа уговарала на основу максималне тромесечне потрошње; 

− у случајевима када је Уговорима о приступу износ наменског (гарантног) депозита 

одређиван на основу процењене вредности услуге приступа дистрибутивном систему, на 

основу максималне месечне потрошње, појединим корисницима овај износ одређивала 
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множењем коефицијентом 1, док је за поједине кориснике овај износ множен 

коефицијентом 3 и 

− наметнула обавезу полагања наменског (гарантног) депозита искључиво код ОТП банке 

а.д. Нови Сад, са изузетком једног случаја.  

 

У досадашњем току поступка друштво ЕПС Дистрибуција је предузимало активности у циљу 

отклањања свих наведених радњи. 

 

Одредбом члана 58. став 1. Закона утврђено је да Комисија може донети закључак о прекиду 

поступка испитивања повреде конкуренције ако странка, на основу садржине закључка о 

покретању поступка, односно чињеница утврђених у поступку, поднесе предлог обавеза које 

је спремна добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са 

условима и роковима за извршење мере.  

 

Друштво ЕПС Дистрибуција је дана 18.03.2019. године доставило поднесак насловљен као 

„Предлог за прекид поступка“, којим се предлажу додатне активности у односу на оне које су 

већ предузете, а у циљу отклањања сваке сумње у односу на будуће поступање друштва ЕПС 

Дистрибуција, које би евентуално могло представљати повреду конкуренције, односно радњу 

спречавања, нарушавања или ограничавања конкуренције. У наведеном поднеску садржан је  

предлог обавеза које је друштво ЕПС Дистрибуција спремно добровољно да преузме ради 

отклањања могућих повреда конкуренције, са условима и роковима за извршење предложених 

обавеза, односно мера (у даљем тексту: Предлог обавеза).  

 

Сагласно члану 58. став 3. Закона Комисија на својој интернет страници објављује 

обавештење о поднетом предлогу странке у поступку, са позивом свим заинтересованим 

странама за достављање писаних примедаба, ставова и мишљења у року од 20 дана од дана 

објаве обавештења.  

 

У смислу наведеног Комисија објављује Обавештење да је друштво ЕПС Дистрибуција 

поднело следећи Предлог обавеза: 

 

1. да доставља Комисији редовни тромесечни извештај по унапред утврђеним елементима, а 

који би нарочито садржао примедбе снабдевача на комерцијалном тржишту по питању 

дискриминације и нарушавања конкуренције, као и евентуалну оцену потребе за изменом 

Програма усклађености;  

 

2. да одмах именује посебно квалификовано лице (известиоца) у друштву ЕПС Дистрибуција 

које ћe бити овлашћено да директно извештава Комисију, а које би било задужено за 

достављање претходно поменутих редовних тромесечних извештаја, као и за достављање 

одговора по ванредним упитима Комисије, уз помоћ свих запослених у друштву. Наведено 

лице би након доношења закључка Комисије о прекиду поступка било званично именовано 

од стране директора друштва ЕПС Дистрибуција;  

 

3. да одмах започне редовно да извештава Комисију о евентуалним планираним променама 

Правила о раду како би Комисија дала коментаре на предлоге измена, а ради избегавања 

било каквог потенцијалног спречавања, ограничавања или нарушавања конкуренције; 

 

4. да у року од седам радних дана од дана закључења уговора, Комисији достави сваки 

следећи уговор о приступу који ЕПС Дистрибуција закључи са лиценцираним/овлашћеним 

снабдевачима, а којима се регулишу односи у вези са приступом систему за дистрибуцију 

електричне енергије.  
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Рок за праћење извршења предложених обавеза је 2 године. 

 

Позивају се све заинтересоване стране да примедбе, ставове и мишљења који се односе на 

Предлог обавеза које је поднело друштво ЕПС Дистрибуција, у писаној форми, доставе у року 

од 20 дана од дана објаве обавештења, на адресу: Комисија за заштиту конкуренције, ул. 

Савска бр. 25, IV спрат, 11000 Београд.  

 

Поднесак којим се достављају примедбе, ставови и мишљења треба да садржи напомену да се 

односи на објављени Предлог обавеза које је доставило друштво ЕПС Дистрибуција.  

 

Примедбе, ставови и мишљења могу се, у истом року, доставити и путем електронске поште 

на адресу: office.kzk@kzk.gov.rs.  

 

Комисија нема законску обавезу да прихвати предлог обавеза које је странка спремна 

добровољно да преузме.  

 

Уколико након анализе евентуалних примедби, ставова и мишљења који буду достављени у 

прописаном року, те на основу анализе стања на тржишту, Комисија утврди да је вероватно да 

ће се на основу предложених обавеза остварити циљ мере из члана 59. Закона, закључком ће 

одредити меру на основу датог предлога и прекинути поступак. О поступању странке по 

закључку о прекиду поступка, Комисија води рачуна по службеној дужности, а поступак може 

бити настављен у случају наступања околности прописаних чланом 58. став 7. Закона. 

 

 

 

САВЕТ КОМИСИЈЕ ЗА 

ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

 

 


