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ПРЕДМЕТ: Мишљење у вези са применом прописа у области заштите конкуренције 
 
 
Захтевом од 15.10.2009. године тражили сте издавање мишљења о примени члана 23. став 
5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС” бр. 79/2005) у вези са чланом 
74. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС” бр. 51/2009), односно да ли се 
истеком рока из члана 23. став 5. Закона од 4 месеца сматра да је концентрација одобрена 
или да је донето негативно решење. 
 
Поводом вашег захтева, Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 
35. тачка 6)  Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС” бр. 79/2005) и 
члана 21. тачка 8) Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС” бр. 
51/2009) на 137. седници одржаној 5.11.2009. године издаје следеће мишљење. 
 
Чланом 23. став 5. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС” бр. 79/2005) је 
прописано да су учесници концентрације дужни да прекину спровођење концентрације до 
доношења решења Комисије којим се намеравана концентрација одобрава или до истека 
рока од четири месеца од дана подношења захтева. Према члану 74. Закона („Службени 
гласник РС” бр. 51/2009) на поступке који су започети до дана почетка примене Закона о 
заштити конкуренције, тј до 1. новембра 2009. године примењују се прописи по којима су 
започети. У складу са чланом 64. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС” 
бр. 51/2009) учесници у концентрацији су дужни да прекину спровођење концентрације до 
доношења решења Комисије.  
 
Према одредбама оба Закона прописано је да се спровођење концентрације прекида до 
доношења решења. Истеком рока за доношење решења сматра се да је захтев одбијен, у 
складу са одредбама Закона о општем управном поступку, чија примена је предвиђена 
чланом 52. Закона и чланом 34. Закона. То никако не значи да подносилац захтева може да 
настави са спровођењем концентрације. Протеком рока од 4 месеца према члану 23. став 
5. Закона а у вези са чланом 208. став 2. Закона о општем управном поступку („Службени 
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лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/2001) пружа се могућност подносиоцу захтева да уложи правни 
лек због недоношења решења који би иначе уложио на решење којим је његов захтев 
одбијен.  

На основу изнетог, подносилац захтева за издавање одобрења за спровођење 
концентрације, по којем се води поступак према одредбама Закона о заштити 
конкуренције који је важио до 1. новембра 2009. године, дужан је да прекине спровођење 
концентрације све до доношења решења Комисије. Уколико је од дана подношења захтева 
протекло више од 4 месеца и даље не може да настави са спровођењем концентрације али 
има право да поднесе тужбу Врховном суду Србије као да је његов захтев одбијен. 
 
 
       ПРЕДСЕДНИЦА САВЕТА 
 

 Проф. др Дијана Марковић Бајаловић 
 


