Комисија УН за трговину и развој почела анализу
политике конкуренције у Србији

Комисија Уједињених Нација за трговину и развој (United Nations
Commission on Trade and Development – УНКТАД) започела је у
новембру једногодишњу анализу политике конкуренције у Србији,
након које ће бити урађен детаљан извештај о законском оквиру и
могућностима практичне примене мера антимонополске политике у
нашој земљи.
Носилац активности на овом захтевном пројекту је Комисија за
заштиту конкуренције.
„Србија је тек осма земља из система УН и једина из региона која је
добровољно ушла у тај процес, како би унапредила систем заштите
конкуренције и што боље се припремила за испуњавање
међународних стандарда у тој области“, изјавио је тим поводом
Драган Пенезић, руководилац сектора за међународне односе
Комисије.
„Извештај УНКТАД-а отвориће могућност да Србија заузме водећу
улогу у региону када је реч о сарадњи у области система
конкуренције, а очекује се да буде и веома позитиван сигнал за
привлачење директних страних инвестиција“, додао је Пенезић.
Комисија за заштиту конкуренције ће тако постати стални учесник
у раду овог битног сегмента УНКТАД-а, који се бави питањима
конкуренције, што значи да ће наши експерти, на основу стеченог
искуства, касније помагати у анализама политике конкуренције
других земаља и бити стални известиоци о њиховом напретку.
Анализу политике конкуренције у Србији спроводе експерти УН из
развијених земаља и земаља у развоју. УН ће својим капацитетима
и средствима омогућити да изврше преглед и компаративну

анализу свих аспеката који утичу на заштиту конкуренције – не
само анализу рада Комисије за заштиту конкуренције, већ свих
институција које су на било који начин повезане са политиком
конкуренције – Владе, министарстава, регулаторних тела,
Привредне коморе Србије, удружења послодаваца, система заштите
потрошача...
Резултат овог процеса биће уочавање потенцијалних слабости и
недостатака у систему конкуренције и израда плана активности у
отклањању тих слабости, али и техничка помоћ донатора у том
процесу.
Иначе, делегација Комисије за заштиту конкуренције, на челу са
председницом Весном Јанковић, боравила је недавно у Женеви на
Шестој Конференцији УН о политици заштите конкуренције и
мерама за њено ефикасно спровођење.
Делегација је имала сусрете са челницима УНКТАД-а,
представницима швајцарске владе, представницима америчког
антимонополског тела и са великим бројем делегација, међу којима
и делегацијом Јерменије која је ове године била предмет анализе
УН и чији је извештај представљен на Конференцији.
„Сви су они оценили да је Србија направила напредак у области
заштите конкуренције доношењем новог закона. Посебно је добро
прихваћена вест о доношењу прве пресуде Управног суда којом је
потврђено решење Комисије у случају злоупотребе доминантног
положаја на тржишту производње млека у Србији“, нагласио је
Пенезић.
„Оцењено је да нашој земљи предстоји дуг пут до заокруживања
процеса практичне примене закона, и указано да је заштита
конкуренције повезана и са другим областима, попут јавних
набавки и борбе против корупције, у којима се мора омогућити брза
и ефикасна примена закона. Истакнута је важност улоге судова у

процесу заштите конкуренције, али и улога организација које се
баве заштитом потрошача“, закључио је Пенезић.

