
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 

  
                                                                        
 

АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
 
              Теразије 5/V 

               Б е о г р а д 

 

Агенција за енергетику Републике Србије доставила је Комисији за заштиту конкуренције, 14. 

октобра 2021. године, позив за учешће у поступку јавне расправе и достављање примедби и 

сугестије на Нацрт правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне енергије и 

природног гаса. 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 22. а у вези са чланом 21. став 1. 

тачка 7) Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РСˮ, бр. 51/2009 и 95/2013), на 64. 

седници од 22.10.2021. године, даје следеће 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 

Савет Комисије размотрио је Нацрт правила о спречавању злоупотреба на тржишту електричне 

енергије и природног гаса који је у поступку јавне расправе доставила Агенција за енергетику, 

након чега се указује на следеће:  

 

Према одредби члана 51. став 1. тачка 2а Закона о енергетици („Службени гласник РС“, број 

145/14, 95/18 – др. закон и 40/21), Нацрт правила би требало ближе да уреди услове за 

регистрацију учесника на велепродајном енергетском тржишту, услове за објављивање 

повлашћених информација, забрану трговања повлашћеним информацијама, забрану 

манипулације тржиштем, врсту, садржај, облик, начин и рокове израде и објављивања података, 

заштиту података, професионалну тајну и оперативну одговорност, обавезе лица која 

професионално уређују трансакције у складу са обавезама Републике Србије преузетим 

потврђеним међународним споразумима. 

 

Међутим, у целини посматрано, одредбе Нацрта правила нису прецизно формулисане што води 

произвољној интерпретацији и могућности различитог тумачења, и коначно негативном утицају 

на правну сигурност учесника на тржишту. Термини који су коришћени у тексту Нацрта 

правила, као што су „вероватно“, „вероватноћа“, „значајно“,  додатно воде у неизвесност у 

погледу тумачења предметног прописа. Осим наведеног, оцена је Комисије, да је за даваље 

мишљења, односно примедби и сугестија неопходно доставити и образложење предметног 

прописа. 
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У даљем тексту мишљења, наводимо примере за наведене закључке. 

 

1. У глави 5. Нацрта правила, којом се уређује забрана трговања повлашћеним информацијама, 

која представља злоупотребу на тржишту и кажњива је по закону, у тачки 5.3. подтачка 1) и 3) 

прописано је да забрана трговања повлашћеним информацијама подразумева забрану сваком 

лицу које поседује повлашћену информацију у вези са производом на велепродајном тржишту 

да:  

1) при куповини или продаји, или покушају куповине или продаје, користи за свој рачун или за  

рачун треће стране, директно или индиректно, информацију која се односи на тај производ на  

велепродајном тржишту;  

3) препоручи или наведе друго лице да, на основу повлашћених информација, купи или прода  

велепродајни производ на који се та информација односи. 

 

Са друге стране, у тачки 5.5. исте главе Нацрта правила, прописано је да се одредбе тачке 5.2. 

став 1. подтачка 1) и 3) не примењују на оператора преносног и оператора транспортног  

система када они купују електричну енергију, односно природни гас за потребе система, 

обезбеђења помоћних и системских услуга у складу са законом који уређује област енергетике. 

 

Прописивање изузетка из тачке 5.5. Нацрта правила у односу на оператора преносног и 

оператора транспортног система када они купују електричну енергију и природни гас за 

потребе система, без достављеног образложења одредбе, не даје довољно информација односно 

основа за правилну оцену утицаја на конкуренцију на тржишту. Наиме, уколико није јасна 

оправданост прописивања изузимања појединих учесника на тржишту од одређених обавеза, то 

може представљати дискриминацију, односно њихово довођење у повољнији положај у односу 

на конкуренте.   

 

2. Одредбом главе 11. Нацрта правила, која уређује заштиту података, чување професионалне 

тајне и професионалну одговорност, у тачки 11.5. прописано је следеће:  

 

11.5. У циљу унапређења транспарентности велепродајног тржишта електричне енергије 

Агенција може објавити или ставити на увид информације којима располаже под условом да не 
постоји вероватноћа нарушавања конкуренције. 

 

Наведена одредба такође садржи непрецизност у делу који је означен подебљаним (болд) 

словима, јер није јасно под којим условима Агенција може ускратити објављивање или 

стављање на увид података којима располаже, односно на који начин ће Агенција утврђивати 

постојање вероватноће нарушавања конкуренције.  

 

Осим наведеног, указујемо да у глави 4. Нацрта правила, која носи наслов „Услови за 

регистрацију учесника на велепродајном тржишту“, тачка 4.10. садржи технички недостатак, 

односно да реченица није довршена, те да након речи: „сагласно обавезама преузетим 

потврђеним“, треба додати речи: „међународним уговорима.“ 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

       Небојша Перић с. р.  

 

 

 


