Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 4/0-02-586/2010-1
Датум: 25.11.2010. године
Београд
На основу члана 35. став 2. Закона о заштити конкуренције („Сл. гласник РС“, бр.
51/2009), и одлуке Савета Комисије за заштиту конкуренције од 25.11.2010. године
Председник Комисије за заштиту конкуренције доноси
ЗАКЉУЧАК
I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције по службеној
дужности против:
СП «ЛАСТА» а.д. Београд, са регистрованим седиштем на адреси Аутопут
Београд – Ниш 4, Београд, којег заступа директор Велибор Совровић и
«EUROPA BUS» д.о.о. Ваљево, друшто за превоз путника и пружање туристичких
услуга у земљи и иностранству са регистрованим седиштем на адреси Карађорђева
120, Ваљево, које заступа директор Драган Брдаревић
ради испитивања да ли је закључени Уговор о заједничком обављању
путника у линијском превозу између наведених превозника на територији
у смислу одредби члана 10. Закона о заштити конкуренције („Службени
РС“, бр. 51/2009) рестриктивни споразум, односно да ли представља
конкуренције.
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II Према одредбама члана 35. Закона, позивају се сва лица која располажу
подацима, исправама или другим релевантним информацијама које могу допринети
расветљавању чињеничног стања у овом поступку да исте неодложно доставе
Комисији за заштиту конкуренције на адресу Кнегиње Зорке бр. 7. Београд.
III Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику РС” и на интернет страни
Комисије за заштиту конкуренције.

Образложење
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је на основу
достављене пријаве бр. 4/0-06-399/2010-1, поднете дана 06.09.2010. године дошла
до информације о постојању споразума из члана 10. Закона о заштити конкуренције
склопљеног између превозника СП «ЛАСТА» а.д. Београд (ПО «ЛАСТА» Ваљево)
и «EUROPA BUS» д.о.о. Ваљево.
Дана 22.09.2010. године Комисија је упутила захтев за давање информација
превознику «ЛАСТА» Ваљево, који је огранак СП «ЛАСТА» а.д. Београд и
приватном друштву «EUROPA BUS», Ваљево, са захтевом да нам у складу са
одредбом члана 48. Закона о заштити конкуренције доставе информације и
документацију у вези наведеног споразума.
Након увида у достављену документацију, Комисија је дошла до сазнања да је
27.јула 2010. године закључен Уговор о заједничком обављању превоза путника у
линијском превозу између наведених превозника на територији Ваљева, и то на
седам релација и по јединственим ценама.
Чланом 10. Закона, као рестриктивни споразуми прописани су споразуми између
учесника на тржишту који имају за циљ или последицу значајно ограничавање,
нарушавање или спречавање конкуренције, а који могу бити и поједине одредбе
уговора којима се непосредно или посредно утврђују продајне цене. Истим чланом
је прописано да су рестриктивни споразуми забрањени и ништави.
Према одредбама члана 35. став 2. Закона одлучено је као у ставу II диспозитива.
У складу са ставом III диспозитива а на основу члана 40. Закона, закључак о
покретању поступка по службеној дужности се објављује у „Службеном гласнику
Републике Србије” и на интернет страни Комисије.
На основу изнетог, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба.
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