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МЕМОРАНДУМ  О  САРАДЊИ  
У  ОБЛАСТИ  ПОЛИТИКЕ  ЗАШТИТЕ  КОНКУРЕНЦИЈЕ  

ИЗМЕЂУ  ТЕЛА  ЗА  ЗАШТИТУ  КОНКУРЕНЦИЈЕ  РЕПУБЛИКЕ  
ТУРСКЕ  И  КОМИСИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  КОНКУРЕНЦИЈЕ  

РЕПУБЛИКЕ  СРБИЈЕ  

Тело  за  заштиту  конкуренције  Републике  Турске  и  Комисија  за  заштиту  
конкуренције  Републике  Србиј  е (у  даљем  тексту  „Стране"), 

Изражавајући  жељу  за  промовисањем  сарадње  у  области  политике  
заштите  конкуренције  и  спровођења  закона  о  заштити  конкуренције  држава  
двеју  Страна, 

Са  циљем  стварања  повољних  услова  за  развијање  билатералних  односа, 

Заснивајући  се  на  принципимаједнакости  и  узајамне  корисности, 

Наглашавајући  улогу  конкуренције  у  ефикасном  развоју  тржишне  
привреде, 

СУ  СЕ  ДОГОВОРИЈLЕ  о  следећем: 

Члан  I 

Стране  ћe промовисати  и  оснаживати  сарадњу  у  области  спровођења  
закона  о  заштити  конкуренције  држава  двеју  Страна  и  политике  заштите  
конкуренције  у  складу  са  овим  Меморандумом . 

Члан  II 

У  складу  са  обостраним  интересом  двеју  Страна, сарадња  ће  бити  
остварена  у  следећим  основним  правцима, сходно  разумно  доступним  
ресурсима: 

а) размене  информација  о  развоју  законодавства; 
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б) размене  искустава  у  области  испитивања  која  се  односе  на  кршење  
правила  заштите  конкуренције  држава  двеју  Страна; 

в) размене  искустава  у  вези  са  односом  између  тела  за  заштиту  
конкуренције  и  националник  регулаторних  агенција. 

Члан  III 

Основни  облици  интеракције  између  Страна  могу  бити  следећи: 
а) размена  неповерљивих  информација  о  развоју  законодавства  и  

предметима; 
б) организовање  студијских  посета  и  стручних  обука; 
в) присуствовање  међународним  конференцијама, симпозијумима, 

семинарима  и  осталим  догађајима  организованим  од  стране  двеју  Страна; 
г) стручни  састанци  или  консултације  путем  електронске  поште  између  

стручњака  двеју  Страна  поводом  размене  неповерљивих  информација  по  
одређеним  питањима  од  обостраног  интереса; 

д) организовање  састанака/посета  на  високом  нивоу  ради  дискутовања  
перспектива  и  праваца  настављања  билатералне  сарадње; 

ђ) размена  неповерљивих  докумената, студија, публикација, итд. који  су  
објављени  од  стране  двеју  Страна. 

Члан  IV 

Пренос  информација  ћe се  вршити  на  енглеском  језику, путем  поште  и  
електронске  поште, преко  опредељених  контакт  тачака, или  приликом  
састанака  представника  двеју  Страна. 

Члан  V 

Дневни  ред, место  одржавања  и  остали  елементи  активности, укључујући  
финансијске  аспекте  ће  бити  појединачно  утврђивани  узајамним  договором  
двеју  Страна. 

Члан  VI 

Било  какви  спорови  у  вези  са  тумачењем  и  применом  овог  Меморандума  
биће  решавани  путем  консултација  и  преговора. 

Члан  VII 

Овај  Меморандум  је  закључен  ради  унапређивања  и  развијања  сарадње  
између  Страна  и  не  представља  обавезујући  споразум  за  државе  Страна  према  
међународном  праву. Ниједна  одредба  овог  Меморандума  се  неће  тумачити  и  
примењивати  у  својству  правно  обавезујуће  одреде  или  обавезе  за  државе  
Страна. 
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Члан  VIII 

Овај  Меморандум  ћe бити  заједнички  ревидиран  од  стране  двеју  Страна  
након  претходних  консултација . 

Члан  IX 

Овај  Меморандум  се  закључује  на  неодређени  временски  период  и  ступа  
на  снагу  датумом  потписивања. 

Члан  Х  

Меморандум  може  престати  да  важи  подношењем  обавештења  једној  
Страни  у  писаном  облику  од  стране  било  кој  е  Стране. 

Меморандум  ћe престати  да  важи  након  три  месеца  од  датума  пријема  
писаног  обавештења. 

Члан  XI 

Закључен  у  Београду/СРБИЈА  на  дан  20.04.2018. године, у  три  примерка, 
од  којих  је  сваки  на  турском, српском  и  енглеском  језику  и  сваки  се  сматра  
аутентичним . У  случају  различитог  тумачења, предност  ће  имати  верзија  на  
енглеском  језику. 

за  Тело  за  заштиту  конкуренције 	за  Комисију  за  заштиту  конкуренције  
Републике  Турске 	 Републике  Србије  

Проф. Омер  ТОРЛАК 
	

др  Милоје  ОБРАДОВИТZ 
Председник 
	

Председ~гик  
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