Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 4/0-03-71/2014-11
Веза: 4/0-03-867/2013
Датум: 03.04.2014. године
Београд
Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 22. став 2. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС", бр. 51/09 и 95/13), члана 192. Закона о општем управном
поступку („Службени лист СРЈ", бр. 33/97, 31/01 и „Службени гласник РС“ бр. 30/2010), Одлуке
Савета Комисије о избору председавајућег бр.1/0-07-243/2014-1 од 03.04.2014. године и члана 2.
став 1. тачка 2. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије за заштиту
конкуренције ("Службени гласник РС", бр. 49/2011), решавајући по захтеву привредних
друштава „Merck Sharp & Dohme B.V“ са седиштем у Waarderweg 39, NL 2031 BN Haarlem,
Краљевина Холандија и Phoenix Pharma доо, Београд са седиштем у ул. Боре Станковића 2,
[…], у предмету појединачног изузећа рестриктивног споразума од забране, на 176. седници
одржаној дана 03.04.2014. године доноси
Р Е Ш Е Њ Е1
I ИЗУЗИМА СЕ ОД ЗАБРАНЕ рестриктивни споразум– Уговор о дистрибуцији, закључен
дана 14.02.2013. године, између привредних друштава „Merck Sharp & Dohme B.V“ са
седиштем у Waarderweg 39, NL 2031 BN Haarlem, Краљевина Холандија и Phoenix Pharma
доо, Београд са седиштем у ул. Боре Станковића 2, са прилозима, који чине саставни део
Уговора и то: Прилог А- Списак производа (као што је дефинисано у Одељку 1.14 Уговора о
дистрибуцији) и Прилог Б- Услови (авансни попуст, трошкови царине и начин плаћања), под
условом да уговорне стране, у току прве године периода изузећа споразума од забране,
шестомесечно, рачунајући од дана доношења овог Решења, односно једном годишње у току
наредне две године трајања изузећа, у року од 15 (петнаест) дана од истека извештајног периода,
за тај извештајни период, Комисији за заштиту конкуренције доставе писани извештај о
реализацији уговора о ексклузивној дистрибуцији, који мора садржати податке о: закљученим
уговорима о дистрибуцији производа наведених у Прилогу А Уговора са другим
дистрибутерима лекова на велико; учешћу Phoenix Pharma доо и других дистрибутера лекова на
велико у поступцима јавних набавки лекова из предметног Уговора о ексклузивној
дистрибуцији; преглед захтева за издавање овлашћења за учешће у поступцима јавних набавки
производа наведених у прилогу А уговора, која издаје привредно друштво Merck Sharp &
Dohme B.V, уз образложење за сваки случај када затражено овлашћење није издато.
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Акт садржи заштићене податке. Заштићени подаци приказани су ознаком [...] или у распону који Комисија сматра
одговарајућим начином заштите

II ОДРЕЂУЈЕ СЕ ПЕРИОД појединачног изузећа од забране споразума – Уговор о
дистрибуцији из става I диспозитива овог решења, у трајању од 3 (три) године од датума
потписивања Уговора, односно до 14.02.2017. године.
III УТВРЂУЈЕ СЕ обавеза и НАЛАЖЕ СЕ подносиоцу захтева да на име накнаде за издавање
овог решења уплати износ од 1.200,00 евра у динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије важећем на дан уплате, на рачун Комисије за заштиту конкуренције бр.
840-0000000880668-16 отворен код Управе за трезор, са позивом на број 4/0-03-867/2013, у року
од седам дана од дана пријема овог решења.
Образложење
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), примила је дана 27.12.2013.
године, захтев, заведен под бројем 4/0-03-867/2013-1, за појединачно изузеће споразума од
забране, који су поднела привредна друштва Merck Sharp & Dohme B.V, матични број
34028461 са седиштем у Waarderweg 39, NL 2031 BN Haarlem, Краљевина Холандија и Phoenix
Pharma доо, матични број 07517807, са седиштем у ул. Боре Станковића 2, Београд (у даљем
тексту: Подносиоци захтева или MSD и Phoenix Pharma), […]. Уз захтев је поднет доказ о уплати
накнаде у складу са чланом 2. Тарифника о висини накнада за послове из надлежности Комисије
за заштиту конкуренције (уплата износа од 1.200,00 ЕУР у динарској противвредности извршена
27.12.2013. године).
Странке у поступку:
1. Merck Sharp & Dohme B.V. привредно друштво које је основано и послује у складу са
законима Краљевине Холандије, матични број 34028461 са седиштем у Waarderweg 39, NL
2031 BN Haarlem, Краљевина Холандије. Ово привредно друштво је члан Merck Inc.
иновативне фармацеутске компаније основане у САД, која је активни произвођач
различитих фармацеутских производа. Повезана лица овог привредног друштва су:
-

Merck Sharp & Dohme доо, Омладинских бригада 90а, Београд, матични број 20854022
је основан 2012. године као повезано лице и члан Merck Inc. групе компанија. Оснивач
овог друштва је MSD Human health holding B.V. из Холандије, такође члан Merck Inc.
Merck Sharp & Dohme доо није активан на тржишту продаје фармацеутских производа с
обзиром на то да не послује као дистрибутер MSD фармацеутских производа, већ пружа
услуге маркетинга и промоције за потребе свог оснивача и Merck Inc. групе компанија у
вези са промоцијом производа на територији Републике Србије. Поред тога, постоје
регистрована и два представништва у Србији, али која више нису активна.

2. Phoenix Pharma доо, Београд, матични број 07517807, са седиштем у ул. Боре Станковића 2,
Београд, Република Србија, које је члан Phoenixgroup, која је један од највећих дистрибутера
фармацеутских производа у Европи. Повезана лица овог привредног друштва су:
-

Evropa Lek Pharma ДОО, Боре Станковића 2, Београд, матични број 17326937 је
повезано лице и директно у власништву Phoenix Pharma, које је 100% власник удела.
Evropa Lek Pharma ДОО послује као приватно царинско складиште (за фармацеутске
производе) и пружање логистике у регулаторним, маркетиншким и активностима
приликом клиничких истраживања. Пред тога, Evropa Lek Pharma је активно у
препродаји на велико одређеног броја фармацеутских производа, који се углавном
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продају у апотекама (списак производа је наведен у предметном захтеву). Према
наводима из захтева, ниједан о тих производа се не може сматрати конкурентним MSD
производима.
-

INO-Pharm предузеће за промет и услуге CO доо, Браће Ковач 2, Београд-Земун,
матични број 07517807, је повезано лице и директно у власништву Phoenix Pharma, које
је 100% власник удела. INO-Pharm је привредно друштво специјализовано у набавци,
увозу и дистрибуцији нерегистрованих фармацеутских производа и стога, по оцени
подносилаца Захтева, није активно на тржишту које је релевантно за потребе оцене
предметног захтева.

С обзиром да је, након анализе захтева и прилога уз захтев, констатовано да су поједина
изјашњења недовољно прецизна или су потпуно изостала, Комисијa је захтевом бр. 4/0-0371/2014-4 од 03.02.2014. године затражила од подносиоца захтева да допуни свој захтев у
остављеном року. У оквиру утврђеног рока, подносилац захтева је доставио изјашњење бр. 4/003-71/2014-5 од 06.02.2014. године.
Закључком председника Комисије бр. 4/0-03-71/2014-8 од 26.02.2014. године, а на основу
образложеног захтева подносилаца захтева од 27.01.2014. године, одређена је мера заштите
података садржаних у прилогу поднеска бр. 4/0-03-867/2013-1 од 27.12.2013. године
Чињенице и околности, на којима Комисија заснива своју одлуку у овој управној ствари,
утврђене су из следећих поднесака и прилога:
Предметни Уговор о ексклузивној дистрибуцији закључен дана 14.02.2014. године,
између привредних друштава MSD и Phoenix Pharma са прилогом и то: Прилог А Списак производа (као што је дефинисано у Одељку 1.14 Уговора о дистрибуцији) и
Прилог Б- Услови (авансни попуст, трошкови царине и начин плаћања), достављен
Комисији у прилогу поднеска бр. 4/0-03-71/2014-6 од 28.02.2014. године
Пуномоћја адвоката издата од стране привредних друштава MSD и Phoenix Pharma;
Изводи из привредног регистра за привредна друштва MSD и Phoenix Pharma ;
Захтев бр. 4/0-03-867/2013-1 од 27.12.2013. године;
Допуна захтева бр. 4/0-03-71/2014-5 од 06.02.2014. године – достава одговора по налогу
Комисије бр. 4/0-03-71/2014-4 у вези са предметним Уговором о дистрибуцији;
Одговор подносилаца захтева на Закључак Комисије о достављању података бр. 4/0-0371/2014-9 од 04.03.2014. године
Изјашњење подносилаца захтева бр. 4/0-03-71/2014-10 од 24.03.2014. године
Захтев за појединачно изузеће рестриктивног споразума од забране односи се на Уговор о
ексклузивној дистрибуцији за одређене фармацеутске производе MSD: лекови који се набављају
у апотекама на територији Републике Србије. Према Уговору, који је достављен у прилогу
Захтева, MSD ће именовати Phoenix Pharma као ексклузивног дистрибутера ради дистрибуције и
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продаје малопродајног портфолиа фармацеутских производа у Републици Србији. Листа
малопродајног портфолиа фармацеутских производа је достављена у прилогу Захтева. Предмет
Уговора је именовање Phoenix Pharma за ексклузивног дистрибутера наведених фармацеутских
производа, за територију Републике Србије, за иницијални период од три године са могућношћу
аутоматског продужења за додатни период од годину дана, осим уколико било која страна не
обавести другу да исти неће бити продужен. MSD ће, као произвођач-добављач, продавати и
испоручивати, на договореном паритету, фармацеутске производе, из свог производног
портфолиа, купцу-ексклузивном дистрибутеру Phoenix Pharma. Phoenix Pharma ће даље, у улози
увозника и трговца на велико, продавати ове производе државним апотекама, након
спроведених поступака јавне набавке, или приватним апотекама. Малопродајни портфолио се
односи на лекове који се издају на рецепт. С обзиром на то да се Уговором не ограничава право
Phoenix Pharma да предметне производе даље дистрибуира и свим другим регистрованим
дистрибутерима на тржишту Републике Србије, Phoenix Pharma ће у даљем пословању бити
спремна да настави да сарађује са постојећим дистрибутерима, као и да укључи нове
дистрибутере .
Уговорне стране су као циљ Уговора определиле: одређивање једног дистрибутера за
малопродајни портфолио фармацеутских производа MSD, који ће вршити функцију увозника и
трговца на велико, а ради организовања снадбевања на целој територији Републике Србије.
Као релевантно тржиште на којем се одражавју ефекти споразума подносиоци захтева одређују
тржиште дистрибуције малопродајног портфолиа фармацеутских производа МSD, с обзиром на
то да су ови производи, до сада, били доступни преко више дистрибутера, а сада ће бити
дистрибуирани преко ексклузивног дистрибутера. Једини ефекат, према њиховим речима, ће
бити у смислу промене дистрибутерског канала MSD малопродајног портфолиа фармацеутских
производа.
Као релевантно географско тржиште подносиоци захтева дефинишу територију Републике
Србије.
Подносиоци захтева траже од Комисије да одобри изузеће предметног споразума на период од 3
године.
Оцена Комисије
У погледу одређења релевантног тржишта на коме су активни учесници у споразуму, као и у
погледу процене појединачног тржишног удела подносилаца Захтева, Комисија не може да
прихвати оцену из Захтева да шире тржиште производа буде одређено као тржиште
дистрибуције фармацеутских производа, а уже тржиште производа дистрибуција малопродајнoг
портфолиа фармацеутских производа на територији Републике Србије. Комисија оцењује да је
предложеним решењима прешироко одређено релевантно тржиште, те да је потребно узети у
обзир само предметне производе и њихове терапеутске замене. У том смислу, Комисија је, за
потребе предметног поступка, одредила релеватно тржиште као тржиште предметних производа
и терапеутских замена у истој класи лекова, у складу са ATC класификацијом2, – закључно са 3.
нивоом класификације, која је достављена у прилогу предметног захтева.
2

ATC класификација лекова представља анатомско терпијско хемијску класификацију лекова, коју је усвојила Светска
здравствена организација, а иста је прихваћена у Правилнику о јединственим параметрима за класификацију и номенклатуру
лекова („Службени лист СРЈ“ бр. 28/2002 и 2/2003).

4

Као релевантно географско тржиште Комисија је одредила територију Републике Србије.
Полазећи од природе, циља и очекиваних ефеката предметног споразума, Комисија је
констатовала да се предметни споразум може дефинисати као вертикални споразум из категорије
споразума којима се успоставља ексклузивна дистрибуција. По својој дефиницији, такви
уговори нужно садрже и рестриктивне одредбе које су неопходне за постизање циља споразума.
Евентуална испуњеност услова прописаних Уредбом о споразумима између учесника на
тржишту који послују на различитом нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од
забране („Службени гланик РС“ бр.11/2010), доводи учеснике у позицију да такве споразуме не
морају пријављивати Комисији, односно подносити захтеве за појединачно изузеће споразума од
забране, док у случају да услови из Уредбе нису испуњени, по поднетом захтеву учесника у
споразуму за појединачно изузеће од забране, Комисија врши оцену испуњености услова
прописаних чланом 11. Закона.
У конкретном случају, Комисија је оцењивала да ли предметни споразум доприноси унапређењу
производње и промета, подстицању техничког или економског напретка, при чему потрошачима
обезбеђује правичан део користи, а под условом да учесницима на тржишту не намеће
ограничења која нису неопходна за постизање циља споразума, односно да не искључују
конкуренцију на релевантном тржишту или његовом битном делу.
Одредбе о ексклузивности се односе искључиво на производe који су наведени у прилогу А
предметног Уговора, а не и на друге производе које уговорне стране производе/продају у оквиру
свог пословања. За улазак на предметно тржиште не постоје значајније препреке, имајући у виду
његове карактеристике. Улазак произвођача је ограничен неопходношћу регистрације одређеног
лека пред Агенцијом за лекове и медицинска средства, а рок за регистрацију, у складу са
позитивним прописима, износи 240 дана. Процедура регистрације и стављања на Листу лекова
који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања је унапред
позната и транспарентна, тако да је омогућен несметан улазак на тржиште, односно развој
тржишта увођењем нових производа од стране постојећих или будућих конкурената. Са друге
стране, на основу члана 120. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник
РС“ бр. 30/2010 и 107/2012), правно лице може учествовати у велепродаји фармацеутских
производа уколико има дозволу надлежног министарства, тј. ако испуњава одређене
критеријуме у вези са запошљавањем професионалног особља, поседовањем одговарајућих
просторија и сл. Произвођачи су слободни да одаберу своје дистрибутере, под условом да
дистрибутер има валидну лиценцу за велепродају фармацеутских производа.
[...]
Комисија је, у току испитивања основаности захтева, посебно захтевала од подносилаца захтева
да представе своју будућу комерцијалну политику, у смислу да покажу да ли ће предметним
Уговором бити, у потпуности укинута intra-brand конкуренција на тржишту велепродаје,
односно конкуренција на тржишту продаје производа MSD, или ће се и досадашњим
дистрибутерима, омогућити приступ производима у одређеној мери. С обзиром на то да губитак
intra-brand конкуренције може да буде проблематичан уколико је inter-brand конкуренција
ограничена, Комисија је, на основу података из списа предмета, утврдила да, због релативно
ниског тржиштног учешћа производа MSD на тржишту, inter-brand конкуренција неће бити
ограничена. С друге стране, intra-brand конкуренција ће, према изјашњењима подносиоца
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захтева, постојати у нешто измењеном облику. Поступајући по налогу Комисије, подносиоци
захтева су се, у свом изјашњењу од 24.03.2014. године, експлицитно изјаснили да ће Phoenix
Pharma дистрибуирати предметне производе и свим досадашњим дистрибутерима, као и свим
другим заинтересованим лицима, која се баве прометом лекова на велико, под равноправним
комерцијалним условима, односно да неће бити никаквих ограничења за постојеће дистрибутере
лекова MSD да исте купују од Phoenix Pharma. Како је наведено у изјашњењу подносилаца
захтева, сви дистрибутери MSD лекова су обавештени, усменим и писменим путем, о промени
комерцијалне-дистрибутивне политике. Такође, обавештени су и да ће у периоду након истека
важећих уговора о дистрибуцији предметних производа, исте моћи да набављају директно од
Phoenix Pharma. Према наводима подносилаца захтева, ни један од дистрибутера MSD лекова,
након пријема наведених обавештења, није имао примедбе, нити се противио најављеној
промени у начину дистрибуције предметних производа MSD.
Питање постојања intra-brand конкуренције је од нарочитог значаја када је реч о поступцима
јавних набавки, имајући у виду да се, према речима подносилаца захтева, око 60-70%
предметних производа набави од стране апотекарских установа у поступцима јавних набавки.
Предметни производи се користе и током лечења у болницама и другим у здравственим
установама, али је то веома мали проценат у односу на количину производа, који се продају
апотекарским установама. Поступајући по налогу Комисије, подносиоци захтева су се изричито
изјаснили да MSD ни на који начин неће ограничити учешће на тендеру било ком учеснику на
тржишту, те да ће, када то захтевају услови из тендера, издавати овлашћење за учешће у
поступцима јавних набавки свим дистрибутерима који су купци Phoenix Pharma. Уговор не
ограничава било ког регистрованог велетрговца да, у случају испуњености свих услова из
тендера, самостално понуде производе који су предмет овог Уговора. Phoenix Pharma ће, према
достављеним изјашњењима, бити отворена за сарадњу и продају MSD производа свим купцима
у малопродаји и велепродаји, у складу са својом пословном политиком. С тим у вези, наведено
привредно друштво се неће ограничавати у даљој продаји само на постојеће дистрибутере, већ
ће предметне производе продавати и свим другим дистрибутерима, који искажу потребе за овим
производима ради даљег пласмана. Комисија је од подносилаца захтева затражила да образложе
одредбу 3.5. Уговора [...]. У свом изјашњењу, подносиоци захтева су истакли да је MSD задржао
право да самостално поднесе понуду на тендеру, имајући у виду одговорност MSD за
доступност производа на тржишту, као и могуће промене услова на тржишту, инсловентности
или кашњење у плаћању од стране дистрибутера. Подносиоци захтева су, такође, навели да је
MSD, као произвођач и носилац дозволе за лек, код Агенције за лекове и медицинска средства
РС био присутан у виду два представништва, док је након спајања две компаније, Merck Sharp &
Dohme IDEA AG и Schering Plough Central East AG, на глобалном нивоу, дошло до оснивања
новог друштва MSD ДОО. Ово привредно друштво, у случају да прибави одговарајуће дозволе
и обезбеди складишта, запослене и превозна средства, могло би да постане дистрибутер лекова
и да учествује у поступцима јавних набавки. Уколико се то и догоди, како се наводи у
изјашњењу странака, то неће утицати на чињеницу да је Phoenix Pharma ексклузивни
дистрибутер, те да и то друштво може учествовати на истој јавној набавци. [...]
Од значаја за исправну оцену испуњености услова за изузеће предметног Уговора је и тржишна
позиција ексклузивног дистрибутера, нарочито у погледу дистрибуције предметних производа и
производа других произвођача који су конкуренти MSD. Phoenix Pharma је један од највећих
дистрибутера фармацеутских производа на територији Републике Србије и, према подацима из
списа предмета, заузима око [30-40%] тржишта промета фармацеутских производа који се
продају апотекама и болницама. Наведено привредно друштво послује са великим бројем
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најзначајнијих произвођача на тржишту Републике Србије, међу којима је и привредно друштво
MSD. У промету MSD производа, који су премет Уговора, укупно учешће Phoenix Pharma је [3040%], док је учешће предметних производа у укупном портфолиу производа које дистрибуира
ово друштво износи [0-5%](у 2013. години). Према наводима подносилаца захтева, Phoenix
Pharma нема закључен уговор о ексклузивној дистрибуцији ни са једним произвођачем
фармацеутских производа, чији се производи дистрибуирају на територији Републике Србије.
Поред Phoenix Pharma, а на основу достављених података, на тржишту дистрибуције
фармацеутских производа на територији Републике Србије активна су и следећа привредна
друштва: Farmalogist доо [20-30%], Vega доо [20-30%], Adoc доо [10-20%], Erma доо [5-10%] и
други. На основу наведеног, Комисија сматра да се не очекује да ће примена предметног
Уговора имати негативне ефекте по inter-brand конкуренцију на тржишту.
Оцењујући предметни Уговор са становишта испуњености услова из чл. 11. Закона у погледу доприноса унапређењу производње и промета, односно подстицању техничког или економског
напретка, за Комисију је прихватљива оцена и образложење подносилаца захтева да ће
предметним Уговором бити значајно унапређена ефикасност и квалитет дистрибуције
предметних производа. Наиме, Phoenix Pharma ће се специјализовати за продају MSD
малопродајних фармацеутских производа, тако што ће унапредити своје знање у сегменту
складиштења и безбедности тих производа, који испуњавају највише стандарде и за чију
дистрибуцију, складиштење и продају је неопходно обезбедити висок степен контроле. Ово је од
значаја и за крајње кориснике, јер се тиме обезбеђује гаранција квалитета лека. У ситуацији када
постоји један дистрибутер, мањи је ризик да ће било који фармацеутски производ бити оштећен,
односно да ће доћи до других пропуста у дистрибутерском ланцу, него у ситуацији када на
тржишту има више дистрибутера. [...]
Оцењујући испуњеност услова из члана 11. Закона по коме споразум мора потрошачима
обезбедити правичан део користи, Комисија је прихватила наводе подносилаца захтева да ће се,
услед пословања само са једним дистрибутером и унапређењем ефикасности дистрибутивног
ланца, створити могућност да се смање цене предметних производа.[...]. Закључењем Уговора ће
се, такође, унапредити квалитет контроле безбедносних и здравствених аспеката у вези са
дистрибуцијом, чиме ће се осигурати висок ниво квалитета самих производа. Будући
ексклузивни дистрибутер ће бити додатно обучен да промовише производе, едукује апотеке и
њихове запослене о квалитету MSD производа, што ће унапредити опште аспекте о предметним
производима.
Приликом оцене предметног Захтева, Комисија је узела у обзир чињеницу да је производња и
промет лекова, као и надзор над функционисањем овог тржишта детаљно уређен Законом о
лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС“ 30/2010 и 107/12).
Након свеобухватне анализе предметног захтева и уговорне документације, Комисија је оценила
да предметни уговор не намеће учесницима на тржишту ограничења која нису неопходна за
постизање циља споразума, односно да се самим закључењем и спровођењем предметног
споразума не искључује конкуренција на релевантном тржишту или његовом битном делу.
Комисија је оценила да је подносилац захтева у довољној мери аргументовао и доказао
испуњеност Законом прописаних услова за појединачно изузеће предметног рестриктивног
споразума од забране. Такође, Комисија је оценила да је, у циљу даљег сагледавања стања на
релевантном тржишту, потребно пратити спровођење предметног Уговора, како би се извршила и
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додатна провера обима у коме ће можда доћи и до извесног ограничења intra-brand конкуренције, а
евентуално и inter-brand конкуренције на релевантном тржишту. У складу са наведеним,
одлучено као у ставу I диспозитива овог Решења.

На основу одредбе члана 60. став 2. а у вези са чланом 12. став 3. Закона, одлучено је као у ставу
II диспозитива овог Решења, при чему је Комисија имала у виду све чињеничне наводе
подносилаца захтева, своје оцене донете на основу свеобухватне анализе предметне уговорне
документације, тржишну снагу учесника у споразуму на тржиштима на којима тренутно послују
и очекиване ефекте на тржишту на коме ће доћи до реализације предметног уговора.
Комисија је при томе, такође, имала у виду и одредбу члана 60. став 3. Закона, по којој странка
може захтевати продужење периода трајања појединачног изузећа посебним захтевом који се
подноси најкасније два месеца пре истека тог периода, као и члан 18.1 предметног Уговора који
предвиђа могућност да стране аутоматски обнове Уговор на максималан период од још 1 + 1
године.
Сагласно члану 60. став 5. Закона и члану 2. став 1. тачка 2. Тарифника о висини накнада за
послове из надлежности Комисије за заштиту конкуренције ("Службени гласник РС", бр.
49/2011), одлучено је као у ставу III диспозитива овог Решења. Констатује се да су подносиоци
захтева доставили доказ о извршеној уплати износа накнаде у складу са Тарифником (уплата
износа од 1.200,00 ЕУР у динарској противвредности извршена 11.10.2012. године), чиме су
извршили налог из става III диспозитива.
Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана
од дана пријема решења.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ САВETА
Проф. др Весна Бесаровић, члан Савета
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