
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

АЕГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 
       Београд 

Теразије 5/5 

 

Агенција за енергетику доставила је Комисији за заштиту конкуренције, 14. марта 2019. године, 

молбу за давање мишљења о појединим решењима садржаним у новим Правилима о раду 

преносног система електричне енергије које доноси Оператор преносног система електричне 

енергије, односно Акционарско друштво „Електромрежа Србије“ Београд, а на које Агенција за 

енергетику даје сагласност. 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 22. Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РСˮ, бр. 51/09 и 95/13) на 195. седници од 29. марта 2019. године, даје 

следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције размотрио је питања из молбе за давање мишљења:  

 

1) да ли би прописивање горње границе износа средстава обезбеђења плаћања (у висини од 

120 милиона динара), представљало дискриминацију корисника преносног система, и 

2) да ли се уводи дискриминација снабдевача (који су корисници преносног система и 

учесници на тржишту електричне енергије), ако се за оператора дистрибутивног система и 

оператора затвореног дистрибутивног система (који су корисници преносног система и 

регулисани енергетски субјекти) за износ средстава финансијског обезбеђења плаћања утврди 

критеријум да износ буде нула динара, што би у основи значило да су ослобођени обавезе да 

обезбеде средство финансијског обезбеђења плаћања оператору преносног система, из разлога 

што не утичу на тржишну конкуренцију снабдевача. 

 

Не улазећи у разлоге и оправданост оваквих предлога, Комисија за заштиту конкуренције 

истиче да није располагала другим подацима, осим подацима наведеним у молби за давање 

мишљења и јавно доступним информацијама. 

 

Међутим, да би се извршила оцена утицаја на конкуренцију на тржишту, са аспекта 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције, у циљу давања мишљења у вези са 

постављеним питањима потребно је сагледати ефекте предложених решења на кориснике 

преносног и дистрибутивног система.   

Дакле, неопходно је утврдити ко су све корисници преносног и дистрибутивног система, на 

којим су све тржиштима електричне енергије активни, да ли је било ко од њих у међусобном 
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конкурентском односу на неком од тржишта електричне енергије, а нарочито на које од њих би 

се применила горња граница износа средстава обезбеђења плаћања. Од наведеног зависе и 

стварне последице предложених решења.  

 

Напомињемо да је Савет Комисије за заштиту конкуренције имао у виду и одредбе чл. 48, 57. и 

64. Закона о енергетици. Сходно члану 48. Агенција за енергетику у извршавању регулаторних 

послова утврђених Законом о енергетици, предузима мере којима се постижу или којима се 

доприноси остваривању обезбеђења стабилног, транспарентног и недискриминаторног 

регулаторног оквира за купце енергије, кориснике система и инвеститоре. Чланом 57. 

предвиђено је да Агенција обезбеђује недискриминаторни приступ системима, као и ефективну 

конкуренцију и ефикасно функционисање тржишта електричне енергије и природног гаса, 

између осталог и кроз праћење постојања међусобног субвенционисања енергетских субјеката 

који се баве различитим енергетским делатностима, као и између различитих енергетских 

делатности у оквиру истог енергетског субјекта. Такође, у складу са чланом 64. сарадња 

Агенције за енергетику и организације надлежне за послове заштите конкуренције подразумева 

континуирану размену информација и података у циљу унапређивања и усмеравања развоја 

тржишта електричне енергије и природног гаса, на принципима недискриминације и ефикасне 

конкуренције.  

 

У складу са претходно наведеним Комисија је мишљења да на основу достављених 

информације постоји могућност да наведена решења утичу на услове конкуренције, те с тога на 

наведена питања није могуће дати прецизнији одговор, без претходно извршене анализе 

ефеката предложених решења на услове конкуренције.     

 

 

 

 


