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Савет Комисије за заштиту конкуренције на 141. седници одржаној дана 16. 12. 2009. 
године, даје  
 

    Мишљење о примени чл. 61. ст. 3. Закона о заштити конкуренције  
           („Службени гласник РС“ бр. 51/09) 

 
Чланом 61. ст. 3. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/09, у 
даљем тексту: Закон), прописано је да „концентрација која се спроводи путем понуде за 
преузимање у смислу прописа којим се уређује преузимање акционарских друштава, мора 
бити пријављена и кад нису испуњени услови из става 1. овог члана.“ Из наведене одредбе 
произлази следеће: 
 

- Ова одредба се односи само на концентрације које се спроводе после 01. 11. 2009. 
као дана почетка примене Закона; 

- Обавезу пријаве концентрације у смислу ове одредбе имају сва друштва, без обзира 
на то колики су укупан годишњи приход остварили сви учесници концентрације у 
претходној обрачунској години. 

 
Услов који претходно мора бити цењен односно испуњен јесте да предметна трансакција 
представља концентрацију у смислу чл. 17. Закона, којим је прописано у којим 
случајевима настаје концентрација учесника на тржишту. Када је дошло до спајања и 
других статусних промена у којима долази до припајања учесника на тржишту у смислу 
закона којим се уређује положај привредних друштава, или је учесник на тржишту стекао 
непосредну или посредну контролу у смислу чл. 5. ст. 2. овог Закона над другим 
учесником на тржишту, пре почетка примене овог Закона, разликују се следеће ситуације: 

 
- Ако је постојала обавеза подношења захтева за издавање одобрења за спровођење 

концентрације у складу са Законом о заштити конкуренције („Службени гласник 
РС“ бр. 79/05), који се примењивао до 01. 11. 2009., а захтев није поднет Комисији 
за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) и/или није одобрено 
спровођење концентрације, постоји обавеза подношења пријаве концентрације; 



- Ако није постојала обавеза подношења захтева за издавање одобрења за 
спровођење концентрације у складу са чл. 23. Закона о заштити конкуренције 
(„Службени гласник РС“ бр. 79/05), односно нису били испуњени услови у погледу 
висине оствареног укупног годишњег прихода учесника концентрације у 
претходној обрачунској години, не постоји обавеза подношења пријаве 
концентрације.  

 
- Закон о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 79/05) ступио је на 

снагу 24. 09. 2005. године, па у свим случајевима концентрација које су спроведене 
пре дана ступања на снагу тог закона, није постојала и не постоји обавеза 
пријављивања концентрације.  

 
Разлог за овакав став произлази из чињенице да је постојање концентрације нужан и 
претходни услов који Комисија цени при утврђивању обавезе подношења пријаве. За  
постојање концентрације неопходно је да долази до промене контроле над учесником на 
тржишту у смислу чл. 5. Закона. Ако нема промене контроле, нема ни концентрације, што 
се цени према закону који је важио у тренутку спровођења предметне трансакције. 
 
У смислу чл. 84. ЗУП-а, ово мишљење се доставља јавним саопштењем на огласној табли 
Комисије и на званичној интернет презентацији Комисије. 
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