
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ 
 

           Немањина 22-26 

               Б е о г р а д 

 

Министарство рударства и енергетике доставило је Комисији за заштиту конкуренције Нацрт 

закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије (даље у тексту: Нацрт 

закона), са образложењем, ради давање мишљења. 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције, након разматрања достављеног Нацрта закона, 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) и члана 19. става 1. тачке 1) Статута Комисије 

за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 49/2010), на 41. седници од 26.02.2021. 

године, даје следећ 

М И Ш Љ Е Њ Е 
 

У оквиру главе XIII Нацрта закона, под називом „Подстицаји за високоефикасну когенерацију и 

поједине учеснике на тржишту енергије“, предвиђено је да: 

 

- Методологију за одређивање фид-ин тарифе прописује Агенција за енергетику 

Републике Србије у сарадњи са Комисијом за контролу државне помоћи и Комисијом за 

заштиту конкуренције (члан 90. став 1.);  

- Влада на предлог Министарства и уз претходно прибављено миљење Комисије за 

контролу државне помоћи и Комисије за заштиту конкуренције, и на основу 

методологије из става 1. овог члана, утврђује фид-ин тарифу и квоту за капацитете за 

микро когенерацијску јединицу и малу когенерацију и друге елементе од значаја за 

одређивање висине фид-ин тарифе (члан 90. став 2.) и  

- Методологију за одређивање годишње корекције тржишних премија, почетне висине 

тржишне премије и других елемената од значаја за одређивање тржишне премије такође 

прописује Агенција за енергетику Републике Србије у сарадњи са Комисијом за 

контролу државне помоћи и Комисијом за заштиту конкуренције (члан 97. став 2). 

 

Имајући у виду да наведена питања нису у надлежности Комисије за заштиту конкуренције, 

предлажемо брисање речи „Комисија за заштиту конкуренције“ у члановима 90. и 97. Нацрта 

закона. 

 

Осим наведеног Комисија за заштиту конкуренције, нема других примедби на достављени  

Нацрт закона. 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

       Небојша Перић с. р.  

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 
КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 9/0-02-285/2021-2 

Датум: 26.02.2021. године 


