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ИЗВЕШТАЈ 

НАКОН ОДРЖАНЕ ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ О НАЦРТУ ПРАВИЛА О СПРЕЧАВАЊУ ЗЛОУПОТРЕБА НА ТРЖИШТУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ И ПРИРОДНОГ ГАСА 

 

 

 

Р.б. ОПШТЕ И КОНЦЕПТУАЛНЕ ПРИМЕДБЕ/ КОМЕНТАР 

1 

 

Термини који су коришћени у тексту Нацрта правила као што су „вероватно" вероватноћа", „значајно", додатно воде у неизвесност погледу тумачења предметног 

прописа. 

 

Наведени термини који су предложени у Нацрту правила су преузети из одредби које су постале обавезујуће за Републику Србију, сагласно преузетим међународним 

обавезама, конкретно у Одлуци Министарског Савета Енергетске заједнице број Д/2018/10/МС–ЕнЗ од 29. новембра 2018. године којом је за потребе Уговорних страна 

Енергетске заједнице прилагођена Уредба бр. 1227/2011 Европског парламента и Већа о целовитости и транспарентности велепродајног тржишта енергије у области 

електричне енергије и природног гаса од 25. октобра 2011. године, а што је наведено и тачки 3.3. Нацрта правила.  

Пред тога, указујемо да се ови термини користе за ближе уређивање сличних забрана које су утврђене у важећим прописима који уређују тржиште капитала.  

 

 

Документ:    Јавна консултација о Нацрту правила о 

спречавању злоупотреба на тржишту 

електричне енергије  и природног гаса  

Примедбе даo:  Комисија за заштиту конкуренције 



 

 

ПРИМЕДБЕ ПО ПОГЛАВЉИМА / ПОТПОГЛАВЉИМА 

Р.б. 
Примедба на 

поглавље/потпоглавље 
(страна) 

Треба да гласи 
Напомена предлагача  

(шта се постиже предложеном променом) 

1  

Тачка 4.10. садржи технички недостатак, односно да реченица 

није довршена након речи: сагласно обавезама преузетим 

потврђеним", где треба додати речи: међународним уговорима“. 

Прихвата се примедба. 
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У тачки 5.5. Нацрта правила, прописано је да се одредбе тачке 

5.2.став 1, по тачка 1) и 3) не примењу на оператора преносног 

и оператера 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 тачк 5.5. Нацрта правила у односу на 

оператора преносног и оператора транспортног система када 

они купују електричну енергију и приро ни гас за потребе 

система, без постављеног образложења одредбе не даје 

довољно информација односно основа за правилну оцену 

утицаја на конкуренцију на тржишту .. Наиме, није јасна 

оправданост прописивања изузимања појединих учесника на 

тржишту од одређених обавеза то што може представљати 

дискриминацију. 

Не прихвата се примедба. 

Обавеза прописивања изузетка од правила забране трговања 

повлашћеним информацијама за оператора преносног и оператере 

транспортног система када они купују електричну енергију односно 

природни гас за потребе система, обезбеђења помоћних и системских 

услуга изричито је утврђена Одлуком Министарског Савета 

Енергетске заједнице број Д/2018/10/МС–ЕнЗ од 29. новембра 2018. 

године којом је за потребе Уговорних страна Енергетске заједнице 

прилагођена Уредба бр. 1227/2011 Европског парламента и Већа о 

целовитости и транспарентности велепродајног тржишта енергије у 

области електричне енергије и природног гаса од 25. октобра 2011. 

године, тако да у том смислу нема основа да се преиспитује 

оправданост наведеног решења, укључујући и оправданост са аспекта 

недискриминаторности овог решења.  

3  

У тачки 11. 5. предложено је да се у циљу унапређења 

транспарентности велепродајног тржишта електричне енергије 

Агенција може објавити и ставити на увид информације којима 

располаже под условом а не постоји вероватноћа нарушавања 

конкурениције. није јасно под којим усо вима Агенција може 

ускратити објављивање или стављање на увид података којима 

располаже, односно на који начин ће Агенција утврђивати 

постојање вероватноће нарушавања конкуренције. 

 

 

Не прихвата се примедба. 

 

Чланом 57. став 3. Закона о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 

145/14, 95/18-др. закон и 40/21) дефинисано је да Агенција може 

испитати околности, податке и размењене информације укључујући и 

оне у погледу функционисања тржишта електричне енергије и 

природног гаса, одлучивати о примени потребних и примерених мера 

за унапређење ефикасне конкуренције и ради обезбеђивања нормалног 

функционисања тржишта.  

Чланом 57. став 4. овог закона, прописано је да ће Агенција у 

спровођењу послова из става 3. овог закона и сарађивати са органом 

надлежним за послове конкуренције и органима надлежним за надзор 

над финансијским тржиштем. 

С тим у вези, указујемо да ће Агенција, сагласно њеним дужностима 

утврђеним у Закону, сарађивати са органом надлежним за послове 

конкуренције ради оцене вероватноће нарушавања конкуренције пре 

него одлучи да стави на увид податке којима располаже. 



 

 

 


