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Р е п у б л и к а   С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Број: 5/0-02-71/2013-1 

Датум: 17.01.2013. 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 17.01.2013. године  

Председник Комисије за заштиту конкуренције доноси 

 

 

ЗАКЉУЧАК 
 

 

I ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције по службеној 

дужности против: 

 

ДРУШТВЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА САОБРАЋАЈ СПОЉНУ ТРГОВИНУ 

ТУРИЗАМ И ДРУГЕ ДЕЛАТНОСТИ ВЕЛМОРТРАНС-ПЛУС ЋУПРИЈА - У 

РЕСТРУКТУРИРАЊУ, са регистрованим седиштем на адреси Цара Лазара 94, 

Ћуприја, које заступа Мирослав Пешић, директор,  

 

ради испититивања постојања повреде конкуренције, у смислу одредби члана 16. 

Закона о заштити конкуренције, злоупотребом доминантног положаја.  

 

II Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим 

релевантним информацијама које могу бити од значаја за утврђивање 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 Републике Србије” и на 

интернет страни Комисије за заштиту конкуренције. 

 

О б р а з л о ж е њ е  

 

На основу иницијативе бр. 5/0-03-738/2012-1 од 18.10.2012. године Комисија за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) дошла је до сазнања да 

Друштвено предузеће за саобраћај, спољну трговину, туризам и друге делатности 

Велмортранс– плус Ћуприја - у реструктурирању, са регистрованим седиштем на 

адреси Цара Лазара 94, Ћуприја (у даљем тексту – Велмортранс) врши наплату 
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услуге пријема и отпреме аутобуса на међумесним линијама за превознике који су 

закључили уговоре о пружању станичних услуга у различитим износима у 

зависности да ли је превозник поверио продају карата АС Ћуприја, чиме се 

основано предпоставља постојање повреде конкуренције на релевантном тржишту 

пружања станичних услуга на аутобуској станици у Ћуприји, на коме, Велмортранс 

има доминантан положај. Велмортранс управља аутобуском станицом у Ћуприји, 

која је једина аутобуска станица у овом граду. 

 

Подносилац иницијативе је Комисији у прилогу иницијативе доставио ценовник 

станичних услуга на аутобуској станици у Ћуприји на коме је наведено да је овај 

ценовник у примени од 01.04.2009. године и после 18.07.2012. године. Увидом у 

наведени ценовник утврђено је да Велмортранс врши наплату услуге пријема и 

отпреме аутобуса на међумесним линијама за превознике који су закључили 

уговоре о пружању станичних услуга у различитим износима у зависности да ли је 

превозник поверио продају карата АС Ћуприја. У случају да је превозник поверио 

продају карата станици, Велмортранс услугу пријема и отпреме аутобуса наплаћује 

по 175 динара, у супротном цена ове услуге износи по 230 динара. 

 

Комисија је Захтевом за доставу података и доставу докумената бр. 5/0-03-

738/2012-2 од 09.11.2012. године, затражила достављање података од 

Велмортранса, а ради утврђивања чињеница које су од значаја за оцену 

испуњености услова за покретање поступка по службеној дужности у смислу члана 

35. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 51/2009 – у даљем 

тексту означен као: Закон).  

 

Велмортранс је, у Одговору на захтев за доставу података и доставу докумената бр. 

5/0-03-738/2012-3 од 19.11.2012. године, у утврђеном року, доставио изјашњења, 

податке и документацију тражене у захтеву.  

 

На основу све расположиве документације утврђено је да се наплата услуге пријема 

и отпреме аутобуса на међумесним линијама, за превознике који су закључили 

уговоре о пружању станичних услуга, од 01.03.2008. године врши  у различитим 

износима у зависности да ли је превозник поверио продају карата АС Ћуприја.  

 

Имајући у виду претходно изнето, као и с обзиром на то да, према наводима 

Велмортранса изнетим у одговору на захтев, процентуални удео броја превозника 

који нису поверили продају карата у укупном броју превозника који користи 

услугу перонизације на АС Ћуприја износи 16,67%, док је њихов удео у укупном 

броју полазака са АС Ћуприја око 51%, узимајући у обзир временски период 

трајања радње, као и чињеницу да је АС Ћуприја једина станица у овом граду, 

Комисија је основано претпоставила постојање повреде конкуренције која за циљ 

или последицу има или може имати значајно ограничавање, нарушавање или 

спречавање конкуренције. Наплата различитих износа за услугу пријема и отпреме 

аутобуса на међумесним линијама за превознике који су закључили уговоре о 

пружању станичних услуга у различитим износима у зависности да ли је превозник 

поверио продају карата АС Ћуприја представља примену неједнаких услова 

пословања на исте послове са различитим учесницима на тржишту, чиме се 

поједини учесници на тржишту доводе у неповољнији положај у односу на 

конкуренте. С обзиром на то да описани акти и радње имају обележја повреде 
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конкуренције  из члана члана 16. став 2. тачка 3) Закона, оцењено је да су испуњени 

услови из члана 35. став 1. Закона за покретање поступка испитивања повреде 

конкуренције по службеној дужности. 

 

Сагласно одредби члана 35. став 2. Закона одлучено је као у ставу I и II 

диспозитива.  

 

Сагласно одредби члана 40. став 1. Закона, којим је прописано да се закључак о 

покретању поступка по службеној дужности  објављује у „Службеном гласнику 

Републике Србије” и на интернет страни Комисије, одлучено је као у ставу III 

диспозитива.  

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

Весна Јанковић  

 

 

 

Поука о правном леку: 

 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба 

 


