
Мишљење о примени одредаба Закона о заштити конкуренције 

на концентрације спроведене у процесу приватизације 

 
 

 
На основу члана 35. став 1. тачка 6) Закона о заштити конкуренције ("Службени гласник 
РС" бр. 79/05), Савет Комисије на 36. седници одржаној 30.1.2007. године, даје следеће: 

Мишљење о примени одредаба Закона о заштити конкуренције на 

концентрације спроведене у процесу приватизације 

Одредбе Закона о заштити конкуренције ("Службени гласник РС" бр. 79/05) које се 
односе на концентрације не праве разлику између концентрација насталих у процесу 

приватизације и свих других. Од доношења Закона, тј. од његовог ступања на снагу 
24.9.2005. године па до почетка рада Комисије за заштиту конкуренције (12.4.2006. 

године), послове из области заштите конкуренције обављало је министарство надлежно 

за послове трговине. У периоду обављања послова заштите конкуренције од стране 
Министарства трговине, туризма и услуга, донето је упутство о примени одредаба 

Закона о заштити конкуренције у процесу приватизације, које је на сајту овог 
министарства упућивало учеснике концентрација да захтев за издавање одобрења за 

спровођење концентрације не подносе надлежном органу ако су у питању 
концентрације настале у процесу приватизације која се обавља преко Агенције за 

приватизацију. Ово упутство или мишљење је на сајту Министарства било од почетка 

децембра 2005. године све до 1. јуна 2006. године, када је Комисија за заштиту 
конкуренције упутила допис Министарству да исто повуче у складу са Одлуком Савета 

Комисије са 4. седнице Савета одржане 5.5.2006. године. Према наведеној Одлуци 
Савета, Комисија стриктно примењује одредбе Закона о заштити конкуренције на све 

субјекте обухваћене законом и врши контролу концентрација које настају у процесу 

приватизације, а у вршењу својих овлашћења и обавеза, Комисије ће у пуној мери 
сарађивати са другим телима и организацијама.  

У случају насталих концентрација у процесу приватизације, без издатог одобрења за 
спровођење концентрација, Комисија ће одлучивати по сваком захтеву за издавање 

одобрења за спровођење концентрација поднетом и после истека законског рока из 
члана 25. став 1. Закона о заштити конкуренције. За концентрације за које се по овако 

поднетом захтеву изда решење да се одобравају, Комисија неће подносити захтев за 

покретање прекршајног поступка. Наиме, у смислу члана 70. став 2. Закона о заштити 
конкуренције, Комисија за заштиту конкуренције је овлашћена да поднесе захтев за 

покретање прекршајног поступка надлежном органу за прекршаје против учесника на 
тржишту који је учинио радњу спречавања, ограничавања или нарушавања 

конкуренције, а одобрене концентрације не доводе до спречавања, ограничавања или 

нарушавања конкуренције, па учесник на тржишту спровођењем овакве концентрације 
без издатог одобрења није учинио ниједну од наведених радњи. 

 


