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МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 

 

 

            Краља Милана 36  

                     Б е о г р а д  

 

 

Министарство рударства и енергетике доставило је Комисији за заштиту конкуренције, 

путем електронске поште, Нацрт процедуралног акта о сарадњи између надлежних тела у 

области усклађености са члановима 18. и 19. Уговора о оснивању Енергетске заједнице, ради 

давања мишљења.  

 

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

конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13) и члана 19. став 1. тачка 1) Статута 

Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, број 49/2010) на 26. седници 

одржаној 22. септембра 2020. године, након разматрања достављеног Нацрта процедуралног 

акта, даје следеће 

 

МИШЉЕЊЕ 

 

Предлог да се питања усклађености са одредбама Уговора о оснивању Енергетске 

заједнице, које се тичу конкуренције и државне помоћи (чл. 18. и 19. Уговора), 

регулишу процедуралним актом, као актом ниже правне снаге у односу на Уговор, чије 

усвајање не захтева сагласност свих Уговорних страна, није прихватљив.  

 

Уместо тога, потребно је наставити процес преговора око измена и допуна Уговора о 

оснивању Енергетске заједнице
1
 (у даљем тексту: Уговор), који на нивоу Републике 

Србије води Министарство рударства и енергетике, а којем Комисија за заштиту 

конкуренције даје свој допринос, из угла њене надлежности.  

 

Нацрт процедуралног акта о сарадњи између надлежних тела у области усклађености са 

члановима 18. и 19. Уговора о оснивању Енергетске заједнице, са пропратним образложењем 

(у даљем тексту: Нацрт), израђен је од стране Секретаријата Енергетске заједнице, 

                                                 
1
 Закон о ратификацији Уговора о оснивању Енергетске заједнице између Европске заједнице и Републике 

Албаније, Републике Бугарске, Босне и Херцеговине, Републике Хрватске, Бивше Југословенске Републике 

Македоније, Републике Црне Горе, Румуније, Републике Србије и Привремене Мисије Уједињених нација на 

Косову у склацу са Резолуцијом 1244 Савета безбедности Уједињених нација, објављен је у ,,Службеном гласнику 

РС" број 62 од 19. јула 2006. године. 
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административног тела ове међународне организације и то у току трајања поступка 

преговора око измена и допуна Уговора о оснивању Енергетске заједнице, у којем 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) активно учествује.  

 

Након увида у текст достављеног Нацрта, може се констатовати да материја коју тежи да 

регулише превазилази оквире једног процедуралног акта. Наиме, чланом 86. Уговора о  

оснивању Енергетске заједнице прописано је да се процедуралним актом регулишу 

организациона, буцетска и питања транспарентности Енергетске заједнице. Са друге стране, 

из садржине Нацрта, јасно је то да се њим настоје регулисати институционална и 

процедурална питања, односно питања поступка који воде национална тела, а која могу 

битно утицати на функционисање националних институција изван Енергетске заједнице. 

Стога, ова питања спадају у домен измена и допуна Уговора о оснивању Енергетске 

заједнице, што је и констатовано у пропратном образложењу Секретаријата Енергетске 

заједнице.  

 

Чланом 86. Уговора такође је прописано да процедурална акта имају обавезујући карактер за 

институције Енергетске заједнице и, ако сам процедурални акт тако предвиди, за Стране из 

Уговора о оснивању. Имајући у виду да је Нацрт, у свом већем делу, упућен националним 

телима, а не Странама из Уговора, он опет не испуњава услове из члана 86. Уговора за 

доношење процедуралног акта.  

 

С тим у вези, а управо услед различитог значаја материје коју регулишу, Уговором о 

оснивању Енергетске заједнице предвиђена је и различита процедура за усвајање ове две 

врсте аката, као и њихових допуна и измена. Скодно члану 100. Уговора, за измену Уговора 

(Наслова од I до VII, где спадају и одредбе о конкуренцији и државној помоћи) потребна је 

једногласност свих чланова Министарског савета, а самим тим и свих Уговорник страна. 

Насупрот томе, чланом 83. Уговора, на који упућује члан 87. Уговора, предвиђено је да је за 

усвајање процедуралног акта довољна двотрећинска већина чланова Министарског савета, 

односно Уговорних страна, као и позитиван глас Европске уније. Дакле, у случају да 

Република Србија, односно њене надлежне институције, нису сагласне са Нацртом 

достављеног процедуралног акта, он би и даље могао бити усвојен, док то не важи за измене 

Уговора о оснивању Енергетске заједнице.  

 

У пропратном образложењу Секретаријата Енергетске заједнице, достављеном уз Нацрт 

процедуралног акта, наведена је дискрециона оцена Секретаријата да су: ,,енергетска 

тржишта у Уговорним странама озбиљно нарушена услед антиконкурентских пракси и 

опсежних шема субвенционисања“. Таква оцена, која није аргументована и било чиме 

поткрепљена, може представљати став Секретаријата, али не и основ за доношење новог 

процедуралног акта Енергетске заједнице.  

 

Поред тога, Секретаријат у образложењу наводи да: „Извештај Групе за разматрање на 

високом нивоу, Аналитички документ као и све друге процене деле стајалиште да је 

примена правних тековина (acquis) које се односе на конкуренцију и државну помоћ у 

енергетским секторима нефункционална у Енергетској заједници.“ Имајући у виду да 

споменути Извештај датира из 2014. године, а Аналитички документ из 2015. године, они не 

могу послужити за оцену садашњег стања у овим областима, нити напретка који је остварен 

у периоду након 2015. године.  
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Коначно, Нацрт, из напред изнетих разлога, а посебно врсте материје коју тежи да регулише, 

није прихватљив, већ је потребно да се поступак преговора везаних за измене и допуне 

Уговора настави, у складу са мандатом и овлашћењима свих надлежних институција 

Републике Србије. Из тих разлога, Комисија неће износити коментаре, примедбе и предлоге 

на поједине предложене одредбе Нацрта, али наглашава да би додељивање било којих 

извршних и испитних овлашћења у области зашите конкуренције било ком другом 

телу, које није Комисија за заштиту конкуренције, било у супротности са Законом о 

заштити конкуренције и опредељењем националног законодавца да је Комисија 

самостална и независна организација надлежна за његову примену. 


