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УВОД 

 
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је образована Законом о 
заштити конкуренције из 2005. године и од тада делује као самостална и независна 
организација, која има статус правног лица које обавља поверене послове у складу са 
одредбама Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013 - у 
даљем тексту: Закон).  

 
Годишњи извештај о раду Комисије (у даљем тексту: Извештај), доставља се Народној 
скупштини Републике Србије у складу са чланом 20. Закона.  
 
Извештај садржи информације о свим најважнијим аспектима рада Комисије у току 2014. 
године и садржи преглед најважнијих поступака који су вођени пред Комисијом: 
 

- Поступци утврђивања повреда конкуренције 
- Поступци испитивања концентрација 
- Поступци давања мишљења. 

 
Преглед најважнијих активности које је Комисија предузимала са циљем остварења 
повереног мандата обухвата: 
 

- Активности Комисије у процесу придруживања Европској унији 
- Сарадњу са другим регулаторним телима и државним органима и организацијама 
- Међународну сарадњу. 

 
Извештај такође садржи и кључне информације о финансијском, административном и 
институционалном оквиру у коме Kомисија врши законом поверене послове: 
 

- Информације о институционалном и административном капацитету 
- Информације о финансирању Комисије и финансијском резултату у 2014. години. 

 
 
Достављање овог извештаја Народној скупштини је обавеза утврђена Законом, а његово 
објављивање има за циљ обезбеђивање транспарентности у раду Комисије, односно 
упознавање јавности са радом Комисије, али и истицање значаја поштовања правила 
конкуренције, односно подизање нивоа свести о потреби заштите конкуренције.  
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МИСИЈА И ВИЗИЈА  
 

 

Мисија 
 

Мисија Комисије је да отклањањем препрека на тржишту, омогући функционисање тржишта 
на начин који ће омогућити економски напредак и добробит друштва, а нарочито корист 
потрошача, што је заправо и циљ Закона. Комисија овај циљ испуњава кроз конкретно 
поступање и предузимање одређених радњи усмерених на утврђивање повреда конкуренције 
и њихово отклањање, односно обављањем послова, који су, као њена надлежност, утврђени 
чланом 21. Закона. У том смислу, од  посебног значаја су поверени послови који се односе на 
решавање о правима и обавезама учесника на тржишту у складу са Законом и одређивање 
управних мера у складу са Законом, јер су ове одлуке Комисије директно усмерене на 
успостављање ефикасне конкуренције, која треба да допринесе остваривању циља Закона и 
испуњавању њене мисије. 

 
 
Визија 
 

Комисија ће и у наредном периоду наставити са унапређивањем свог деловања, како би би 
била препозната као институција чији се углед заснива на стручности и доследном и 
ефикасном спровођењу Закона, која ужива подршку шире јавности. 

  
У складу са наведеним, активности Комисије ће бити усмерене на: 

- Eфикасније спровођења Закона, чему треба да допринесе и доношење сета 
подзаконских аката (Уредби).  

- Борбу против картела, злоупотреба доминантног положаја и других облика повреда 
конкуренције, кроз брже откривање и санкционисање незаконитих радњи.  

- Активнији приступ у спровођењу економских анализа у циљаним секторима 
националне економије, као и у примени резултата и препорука поменутих анализа у 
иницирању и вођењу поступака пред Комисијом. 

- Обуку запослених у Комисији и установљавање уједначене праксе поступања ради 
обезбеђивања правне сигурности учесника на тржишту, али и подизања степена 
предвидивости и извесности у раду.  

- Испуњавање обавеза преузетих Споразумом о стабилизацији и придруживању, кроз 
хармонизацију са правилима Европске уније и праксом тела за заштиту конкуренције 
из ЕУ и пуну примену законских и подзаконских аката, а у циљу веће 
транспарентности и ефикасности рада, као и уједначавања праксе. 

- Модернизацију и осавремењивање начина рада Комисије, увођењем електронског 
управљања предметима (Document Management System) и електронске базе података. 

- Итензивирање међународне сарадње – искуства других тела за заштиту конкуренције 
кроз билатералну сарадњу, међународних институција (блиска сарадња са 
директоратом за конкуренцију Европске Комисије, DG - COMP, Конференцијом УН 
за трговину и развој - UNCTAD, Међународном мрежом за конкуренцију – ICN, 
Организацијом за економску сарадњу и развој - OECD, регионалне иницијативе 
(Регионални центар OECD-а за конкуренцију у Будимпешти, Софијски форум за 
конкуренцију – SCF…) и омогућавање усавршавања представника Комисије у неким 
од поменутих организација. 
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- Ширење свести и подизање нивоа знања о значају заштите конкуренције и права и 
политике конкуренције уопште, између осталог обезбеђивањем транспарентности у 
поступању,  како би јавности били представљени резултати рада Комисије и указано 
на потенцијалне санкције које следе у случају кршења правила конкуренције, а у 
циљу превентивног деловања на понашање учесника на тржишту, 

- Настојање Комисије да јој предлагачи прописа обавезно достављају нацрте и 
предлоге прописа од значаја за функционисање тржишта, ради давања мишљења која 
би имала обавезујуће дејство. 

 

 

Предуслови за остваривање мисије: 

 

- Унапређење административног капацитета Комисије до нивоа који ће моћи да 
обезбеди ефикасно спровођење Закона и других прописа из области заштите 
конкуренције. Кадровско јачање, кроз ангажовање (пре свега) економиста је 
неопходност 

- Унапређење и осавремењивање организационе структуре Комисије, у складу са 
планираним повећањем обима рада и модерним приступом пословању – користећи 
искуства развијених европских тела за заштиту конкуренције 

- Трајно решавање питања адекватног простора за рад Комисије 

- Коришћење квалитетних економских и економетријских анализа у раду на    
предметима 

- Додатна обука за рад на форензичком софтверу и опреми која ће бити коришћена 
приликом ненајављених увиђаја 

- Коришћење свих ресурса техничке помоћи кроз пројекте ЕУ и других међународних и 
домаћих организација, ради континуиране обуке запослених у Комисији, 

- Наставак интензивних међународних активности и  

- Пуна сарадња и комплементарно деловање са релевантним институцијама Републике 
Србије, регулаторним телима и другим организацијама надлежним за област заштите 
конкуренције и функционисање тржишта, као и са привредним удружењима и 
академском заједницом. 
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1. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ 

КАПАЦИТЕТ 

 
 

1.1. Институционални капацитет 
 
Комисија је Законом дефинисана као самостална и независна организација која врши јавна 
овлашћења и која за свој рад одговара Народној скупштини. Независност Комисије од 
извршне власти обезбеђује се, како начином избора председника Комисије и чланова Савета 
Комисије, тако и кроз финансијску независност, с обзиром да се Комисија финансира из 
сопствених прихода и доноси годишњи финансијски план на који Влада даје сагласност.  

 
Народна скупштина Републике Србије донела је Одлуку о избору председника Комисије и 
Одлуку о избору чланова Савета Комисије 29.10.2014. године, („Службени гласник РС“, бр. 
117/01). Ови органи су изабрани на мандатни период од пет година.  
 
Рад Савета Комисије, одвија се на седницама Савета, на којима се доносе одлуке из 
надлежности Комисије, сагласно Закону и Статуту Комисије. У току 2014. годинe, одржане 
су 43 седнице Савета Комисије, од чега је 9 седница одржано од стране новог сазива 
изабраног Одлуком Скупштине Србије 29.10. 2014.године. Рад чланова Савета Комисије, у 
ширем смислу обухвата, између осталог и: одржавање радних састанака у поступцима који 
се воде пред Комисијом, као и оних са представницима државних органа, међународних 
субјеката и професионалних, односно струковних удружења, затим излагања на 
међународним и домађим научним и стручним скуповима, председавање конференцијама, 
као и објављивање научних радова из области заштите конкуренције, а све у циљу њеног 
свеобухватног и активног промовисања. 
 
Институционална изградња Комисије започета је оснивањем Комисије, Законом о заштити 
конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 79/05), доношењем Статута и других и општих 
аката, подзаконских аката прописаних Законом о заштити конкуренције и осталим законским 
и другим прописима, и она и даље траје. У току 2014. године, у периоду новембар-децембар, 
настављена је нормативана доградња општих аката Комисије, доношењем једног броја нових 
и унапређењем постојећих општих аката.  
 
У складу са Законом о заштити података о личности, Комисија води одговарајуће 
евиденције, које су уписане у Централни регистар Повереника за информације од јавног 
значаја. Такође, Комисија уредно одговара на све захтеве који су везани за Закон о 
слободном приступу информацијама од јавног значаја. 
 
 

1.2. Административни капацитет 
 
Стручна служба Комисије (у даљем тексту: Стручна служба) обавља стручне послове из 
надлежности Комисије у складу са Законом, Статутом и другим актима Комисије.  
 
Стручном службом Комисије руководи секретар.  
 
Укупан број запослених у  Стручној служби Комисије је  31. Од лица изабраних у органе 
Комисије, односно на место председника Комисије и чланова Савета Комисије, у радном 
односу на одређено време је запослен председник Комисије и три члана Савета Комисије,  
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почев од новембра месеца 2014. године. У предходном делу 2014. године у радном односу на 
одређено време су били председник Комисије и два члана Савета Комисије.  
  
Сагледавајући потребе Kомисије, Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији послова, укупно је систематизовано 54 радна места у Стручној служби. Као 
и у претходном периоду, број запослених у 2014. години је био знатно мањи од потребног и 
систематизованог броја запослених, што је запажено као један од највећих проблема у 
досадашњем раду Комисије, који је истицан и у свим претходним годишњим извештајима 
Комисије. Разлог су ограничена финансијска средства која су одобравана годишњим 
финансијским плановима за ове намене, као и нерешено питање пословног простора. Даље 
јачање административног капацитета Комисије је неопходно, имајући у виду, како потребу 
за појачаним активностима на утврђивању и санкционисању повреда конкуренције, тако и 
обавезе које Србија има у процесу приступања Европској унији у погледу усклађивања 
праксе у овој области, а нарочито активности у промовисању циља и значаја примене 
правила заштита конкуренције. 
 
Квалификациона структура  запослених у Сручној служби Комисије одговара тренутним 
потребама Комисије, што се може видети и из ниже наведене табеле. Од запослених са 
високом стручном спремом, 1 запослени има докторат наука из области економије, 4 
запослена су магистри од чега 3 економских наука а 1 из области организационих наука, 2 
запослена имају завршене специјалистичке студије у области права, 5 запослених имају 
завршене мастер студије, а 7 запослених имају положен правосудни испит. Сви запослени 
имају положен стручни испит за рад у органима државне управе. О континуираном стручном 
усавршавању запослених биће више речи у делу извештаја који се односи на међународну 
сарадњу, кроз коју се остварује програм усавршавања запослених. Када је реч о 
квалификационој структури на нивоу Председника Комисије и Савета Комисије, председник 
Комисије има докторат из области економских наука, један члан Савета Комисије има 
докторат из области правних наука, а два члана Савета имају мастере из области економских, 
односно правних наука. 
 
Број и квалификациона структура систематизованих у Стручној служби Комисије, 
укључујући секретара и руководиоце сектора, приказан је на следећој табели: 
 
Р.б. Назив организационе јединице Укупно ВСС ВС ССС 

 Секретар 1 1 0 0 
1.  Сектор за испитивање концентрација 8 8 0 0 
2.  Сектор за утврђивање повреда конкуренције 7 7  0 0 
3.  Сектор за међународну и домаћу сарадњу 1 1 0 0 
4.  Сектор за правне послове 3 3 0 0 
5.  Сектор за економске анализе 2 2 0 0 
6.  Сектор за материјално-финансијске послове 3 1 1 1 
7.  Сектор за нормативно-правне, кадровске и опште послове 5 3 0 2 
8.  Радна места ван унутрашњих организационих јединица 1 0 0 1 

 
У поређењу са бројем запослених у телима за заштиту конкуренције суседних земаља 
(бивших република СФРЈ), као и са упоредивим земљама Европске уније, наведени број 
запослених у Комисији је знатно испод броја запослених у телима за заштиту конкуренције 
ових земаља. 
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Пословни простор Комисије 

 

Након почетка са радом, 2006. године, Комисија је користила неколико канцеларија у згради 
Републичких органа, у улици Омладинских бригада број 1.  
Због неадекватног пословног простора, Комисија се више пута обраћала Дирекцији за 
имовину Републике Србије и другим државним органима, имајући у виду да би се 
решавањем овог питања на такав начин, постигло далеко боље финансијско управљање, 
виши степен економичности и ефективности, односно постигао бољи  однос између 
утрошених средстава и постигнутих  резултата, а разлика укупних прихода и расхода 
уплатила у буџет Републике Србије. Међутим, како није било могућности да се на тај начин 
обезбеди пословни простор, Комисија је била принуђена да 2007. године изнајми у закуп 
пословни простор у улици Кнегиње Зорке број 7, где се и данас налази.  
 
Комисија је првобитно имала закључен петогодишњи уговор са закуподавцем (2007-2012) 
који је истицао 15.12.2012. године.  
 
Пре истека уговора, Комисија се благовремено обратила захтевом за доделу адекватног 
пословног простора Министарству за спољну и унутрашњу трговину и телекомуникације, 
који је прослеђен Дирекцији за имовину у својини Републике Србије.  
 
Крајем 2011. и почетком 2012. године, Комисија се обраћала и Градској управи Града 
Београда, али безуспешно. Због свега наведеног, а након разматрања и других оглашених 
понуда за закуп пословног простора, Комисија је била принуђена да продужи уговор о 
закупу пословног простора за још 3 године са истим закуподавцем, али са умањеном 
закупнином (у односу на претходни уговор, закупнина је умањена за 15,2%). 
 
Комисија би требало да добије на коришћење адекватан пословни простор, као издвојену 
грађевинску целину, у власништву државе или локалне самоуправе, јер би се тиме 
обезбедило дугорочно и/или трајно решење овог питања, избегла би се несигурност и сада 
постојећи ризик отказа уговора и селидбе, као и значајне уштеде. Комисија је од новембра 
2014. године, поново започела активности на тражењу адекватног пословног простора у 
државном власништву и обратила се: Републичкој дирекцији за имовину, Министарству 
одбране, Генералном секретаријату Владе и Градској управи Града Београда. 
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2. ФИНАНСИРАЊЕ КОМИСИЈЕ 
 

 
Средства за рад Комисије обезбеђују се у складу са чланом 31. Закона, из прихода које 
Комисија оствари обављањем послова, а нарочито из:  

1) такси које се плаћају у складу са  Законом;  

2) донација, осим донација учесника на тржишту на које се примењује закон;          

3) прихода од продаје публикација Комисије;  

4) других извора у складу са Законом.  
 
Приходе Комисије чине средства остварена од такси за издавања решења  о одобрењу 
концентрација, у скраћеном или испитном поступку, од издавања решења по захтеву за 
изузећа рестриктивних споразума и од издавања аката у вези са Законом о стечају („Сл. 
гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 др. Закон, 71/2012-Одлука УС и 83/2014); 
 
Висина такси утврђује се Тарифником такси који доноси Комисија, уз сагласност Владе. 
 
Тарифник се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
 
Финансирање рада Комисије врши се у складу са финансијским планом који за сваку годину 
доноси Комисија и подноси Влади ради добијања сагласности најкасније до 1. новембра 
текуће године за наредну годину. 
 
Финансијским планом утврђују се укупни приходи и расходи Комисије, укључујући и 
издвајања за средства резерви, као и елементи за одређивање трошкова зарада. 
 
Укупни расходи Комисије обухваћени финансијским планом, не могу бити већи од трошкова 
потребних за успешно остваривање надлежности Комисије. 
 
Ако се годишњим обрачуном прихода и расхода Комисије утврди да су укупно остварени 
приходи Комисије већи од остварених расхода, разлика се након издвајања средстава за 
резерве, уплаћује у буџет Републике Србије. 
 
Комисија остварује приход само од такси прописаних Тарифником Комисије за решења и 
акта које издаје по захтеву учесника на тржишту, односно не користи буџетска средства.  
 
Финансирање Комисије, у 2014. години, вршило се у складу са Финансијским планом 
Комисије за заштиту конкуренције за 2014. годину, на који је Влада Републике Србије дала 
сагласност 23. јануара 2014. године. 
 
 

2.1. Финансијски резултат за 2014. годину  
 
У 2014. години Комисија је остварила позитиван финансијски резултат. 
 
Приходи и расходи Комисије, исказани су по готовинском принципу. 
 
Остварени вишак прихода над расходима ће, према члану 32. Закона, након издвајања 
средстава за резерве, бити уплаћен у буџет Републике Србије. 
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1. УКУПНИ  ПРИХОДИ 

                       УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА  
2013. година 2014. година 

ПРИХОДИ Реализовано ПЛАНИРАНО Реализовано 
У односу на 
План   у %  

 СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ 281.049.749 290.891.749 325.129.970 111,77 

УКУПНИ ПРИХОДИ 281.049.749 290.891.749 325.129.970 111,77 

 
Комисија је у 2014. години  остварила приходе на нивоу 115,68%  прихода реализованих у 
претходној години, а њихово номинално повећање износи 44.080.221 динара.  
 
Приходи Комисије, у складу са  чланом 31. и чланом 32. Закона, су приходи, за које није 
прописана намена, a обухватају приходе од такси за решења и акта које по захтеву учесника 
на тржишту издаје Комисија, у складу са Законом. На висину ових прихода и на обим 
послова  који су обухваћени Тарифником Комисије, Комисија  не може битно утицати, па ни 
на финансијске ефекте који проистичу из  послова у овом делу њених надлежности.  
 
Приходи од 325,13 милиона динара  остварени су кроз: 

 
1. Приходе од издавања аката из надлежности Комисије који износе 305.777.244,46 

динара или 94,05% укупних прихода, а реализовани су кроз: 

-  Приходе од издавања решења одобрењу концентрације у скраћеном или испитном 
поступку који представљају најзначајније приходе Комисије и њихово учешће у укупним 
приходима износи 89,92%. 

- Приходе од издавања решења по захтеву за појединачно изузеће рестриктивног 

споразума којим се изузеће одобрава или не одобрава и који имају минимално учешће  у 
укупним приходима, а своде се на око 0,68% укупних прихода Комисијe. 

- Приходе од издавања аката у вези са Законом о стечају, односно у вези са чланом 132. 
став 10. Закона о стечају којим се одлучује о продаји целокупне имовине стечајног 
дужника или имовинске целине и издавање акта у вези са чланом 157. став 3. Закона о 
стечају којим се одлучује о мерама предвиђеним планом реорганизације, са аспекта 
примене тог закона. Ови приходи у укупним приходима Комисије учествују са 3,45%. 

- Остале приходе од наплате потраживања из ранијих година у износу од 1.119.905,15 
динара, односно 0,34% укупних прихода. 

 
                         ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ  ПРИХОДА  И  РАСХОДА У 2014. ГОДИНИ 

  ДИНАРСКИ ДЕВИЗНИ УКУПНО 
ПРИХОДИ 141.097.155 165.799.994 306.897.151 

РАСХОДИ 117.642.628 2.061.725 119.704.354 

ВИШАК ПРИХОДА 23.454.527 163.738.269 187.192.797 

 
Динарски приходи у укупним приходима учествују са 45,98%, а девизни са 54,02%. 
 
Комисија је за трошкове пословања утрошила 36,82% прихода остварених у 2014. години.  
 
Расходи Комисије су углавном  динарски, а њихово учешће у укупним расходима износи 
98,28%. Учешће девизних расхода је занемарљиво и износи само 1,72% укупних расхода. 

 
2. Приходе од курсних разлика у висини  од 16.068.400 динара, који  чине 4,94% 

укупних прихода Комисије. 
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3. Мешовите и ванредне приходе од 2.164.419,46 динара, чија је  реализација 
остварена наплатом потраживања из ранијих година и који у  укупним приходима учествују 
са 0,67%. 
                                       СТРУКТУРА ПРИХОДА КОМИСИЈЕ 

94,05

0,67 4,94

1

2

3

 
1. приходи од издавања аката 
2. мешовити и ванредни приходи 
3. позитивне курсне разлике 

 
Поред прихода од такси прописаних Тарифником Комисије, за акта које издаје по захтеву 
учесника на тржишту, Комисија не користи друге изворе финансирања, односно  не користи 
буџетска средства за финансирање расхода пословања. 

 
ПРИХОДИ КОМИСИЈЕ ОД 2008. ДО 2014. ГОДИНЕ   

272.613.864

223.030.903

126.479.197

209.178.089

313.097.571

281.049.749

325.129.970

1
 

                                                                                                            
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 

 
Остварени приходи у 2014. као и у претходним годинама били су довољни за финансирање 
рада Комисије и остваривање  одређеног суфицита за пренос у буџет Републике Србије.  
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2. РАСХОДИ  

 

 Расходи Комисије у 2014. години су значајно рационализовани и  износили су 119,70 
милиона динара. 
 

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД СТРУКТУРЕ РАСХОДА 
2013. -2014. 

2013. 
година 2014. година 

 РАСХОДИ Реализовано ПЛАНИРАНО Реализовано 

У односу на 

План   у %  

Учешће у 
укупним 

расходима  

411  ЗАРАДЕ И ДОДАЦИ 83.128.449 96.189.526 72.387.575 75,26 60,47 

  НЕТО УМАЊЕЊЕ ЗАРАДЕ 6.794.443   6.794.443   5,68 

  ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.254.599   1.254.599   1,05 

412 ДОПРИН. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 14.491.478 18.112.925 13.895.687 76,72 11,61 

413 НАКНАДЕ ПРЕДВИЂЕНЕ ПРАВИЛНИКОМ 121.646 196.000 124.320 63,43 0,10 

414 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.509.214 3.160.000 991.534 31,38 0,83 

415 НАКНАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.269.841 1.661.386 1.103.604 66,43 0,92 

416 НАГРАДЕ, БОНУСИ И ОСТАЛИ РАСХОДИ   0 5.000.000 998.573 19,97 0,83 

421 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 22.561.987 26.168.000 7.516.194 28,72 6,28 

422 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 3.125.240 7.000.000 3.183.302 45,48 2,66 

423 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ  14.205.458 22.462.196 7.308.595 32,54 6,11 

424 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 0 500.000 0 0,00 0,00 

425 ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ 274.371 500.000 102.206 20,44 0,09 

426 МАТЕРИЈАЛ 1.513.859 4.670.000 1.558.779 33,38 1,30 

431 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 0 2.000.000   0,00 0,00 

444 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА  1.148.120 1.150.000 0 0,00 0,00 

462 ДОНАЦИЈЕ ЗА МЕЂУНАР. ЧЛАНАРИНЕ 0 800.000 0 0,00 0,00 

482 ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ 255.276 2.350.000 152.383 6,48 0,13 

511 КАПИТАЛНО ОДРЖАВ. ПОСЛ. ПРОСТОРА 0 0 0 0,00 0,00 

512 МАШИНЕ И ОПРЕМА 348.139 2.500.000 2.332.560 93,30 1,95 

515 НЕМАТЕРИЈАЛ. ИМОВИНА- СОФТВЕРИ 88.490 370.000 0 0,00 0,00 

  УКУПНИ РАСХОДИ 144.041.569 193.895.032 119.704.354 61,74 100,00 

  СУФИЦИТ 137.008.180 96.996.717 205.425.616 211,79   

  УКУПНО 281.049.749 290.891.749 325.129.970 111,77   

 
Расходи Комисије у 2014. години формирани су на нивоу 83,10% расхода реализованих у 
претходној години. Номинално смањење расхода износи 24.337.215 динара. 
 
У укупним расходима највеће учешће од 60,47%, имају расходи за зараде запослених  што је 
објективно и очекивано, имајући у виду да су запослени основни ресурс Комисије.  
 
У односу на претходну годину зараде су смањене за 10.740.875,00 динара, као резултат 
примене одредби Закона о умањењу нето прихода  лица у јавном Сектору („Сл. гласник РС“ 
108/2013), Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно 
зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 
116/14), као и измена Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 
и 75/2014). Истовремено расходи Комисије на овој позицији, смањени су за само 
2.691.833,00 динара. Сви остали трошкови за запослене имали су опадајући тренд.  
 
У 2014. години, као и у претходном периоду, није било новог, неопходног запошљавања, па 
су и сви директни и индиректни расходи, условљени бројем извршилаца, реализовани у 
мањем обиму од планираног. 
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Значајне разлике  између реализованих расхода у 2014. години и трошкова  у претходној 
години  евидентне су код: 

- сталних трошкова  

- услуга по уговору и 

- пратећих трошкова задуживања. 
  

Стални трошкови у 2014. години су смањени за  15.045.793,00 динара, у односу на ове 
расходе из претходне године и сведени  на ниво од 33,31% ове врсте расхода из 2013. године. 
У оквиру сталних трошкова,  расходи за закуп пословног простора имају највеће учешће.  
Комисија је крајем 2014. године, интензивирала активности на изналажењу другог, 
адекватног пословног простора и истовремено закључила анекс постојећем Уговору о 
закупу, којим је измењена динамика плаћања закупа. Наведено смањење расхода се јавило 
као резултат ове измене.   

 
Смањење расхода на  позицији 423-услуге по уговору, од 6.896.863,00 динара, проистиче из 
неколико  објективно сагледаних релевантних показатеља:  

- први је да у 2014. години у Комисији није било поступака за које би се  уговарале 
израде анализа са факултетима  или научним институцијама, што иначе представља 
најзначајнију ставку у оквиру ове врсте расхода; 

- у 2014. години нису закључивани  уговори о делу; 

- накнаде члановима Савета Комисије су исплаћене у мањем износу, од накнада 
исплаћених у 2013. години, с обзиром да су чланови Савета засновали радни однос, па 
је мањи број чланова Савета остваривао своја права кроз накнаду. Истовремено, 
висина накнада, као и зарада, је смањена применом законске регулативе важеће у 
2014. години. 
 

На позицији 444 – пратећи трошкови задуживања, расходи су у потпуности изостали. У 
претходној години Комисија је услед кретања курса динара исказала негативне курсне 
разлике у висини од 1,15 милиона динара. У 2014. години остварене су позитивне курсне 
разлике у висини од  16.068.399,93 динара, што је сразмерно висини овог прихода утицало и 
на повећање суфицита Комисије у 2014. години. 
 

3. СУФИЦИТ 

 

РЕАЛИЗОВАНО 
 

 
 2013 2014 

 ИНДЕКС У 
ОДНОСУ НА 2013.г.  

I ПРИХОДИ 281.049.748,78 325.129.970 115,68 
II РАСХОДИ 144.041.568,80 119.704.354 83,10 
III ВИШАК ПРИХОДА 137.008.179,98 205.425.616 149,94 

 

Вишак прихода над расходима, у односу на претходну годину повећан је за 68.417.436 
динара. Суфицит је формиран на нивоу од 149,94% суфицита из 2013. године. 
 
Комисија је у 2014. години остварила највеће приходе од почетка са радом  2006. године. Уз 
истовремено смањење расхода у 2014. години, формиран је и највиши ниво суфицита  од 
2006. године. 
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            ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА  
                      од 2008. до 2014. године 

97.699.538 100.094.402

17.271.953

57.425.009

94.928.901

137.008.180

205.425.616

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

У складу са оствареним финансијским резултатом, Комисија ће по завршном рачуну за 2014. 
годину пренети, сразмерно највиши износ средстава у буџет Републике Србије. 
 

4. ПРЕНОС У БУЏЕТ  

 

Комисија је, у складу са Законом и Статутом, у претходним годинама, након издвајања 
средстава резерви,  вишак прихода над расходима преносила у буџет Републике Србије.  
 
Од 2006. године Комисија је из оствареног суфицита, у буџет уплатила укупно 
541.754.477,26 динара или 67.719.309,66 динара просечно  годишње. 
 
Укупан износ пренет је по годинама:  

28.053.000,00

77.777.581,31

100.094.402

17.271.953

57.411.745

94.928.900,61

68.504.089,99

120.000.000

97.699.538

1

 
 

 

• Средства од око 120.000.000,00 динара по завршном рачуну за 2014. годину ће бити 
уплаћена у буџет Републике Србије. 

 
 
 
 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 
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БИЛАНС УСПЕХА 
        31.12.2014 

ПРИХОДИ ИЗНОС РАСХОДИ ИЗНОС 

ПРИХОДИ 325.129.970 РАСХОДИ 119.704.354 

КЛАСА 7 (1+2+3) 325.129.970 КЛАСА  4 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 117.371.794 

  1. укупни трошкови за запослене 96.295.736 

1. 742- ПРИХОДИ ОД ТАКСИ   306.897.151 2.стални трошкови 7.516.194 

1.за решења о одобравању концетрација 292.351.949 3. трошкови путовања 3.183.302 

2. за мишљења по Закону о стечају 11.215.976 4. услуге по уговору 7.133.750 

3. за решења за појединачна изузећа 2.209.320 5. специјализоване услуге 0 

4.приходи из ранијих година  1.119.906 6. инвестиционо одржавање 102.206 

   7. материјал 1.733.624 

2. 744 - ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ 16.068.400 8. негативне курсне разлике 0 

   9. дотације и трансфери у буџет 1.254.599 

    10. порези, казне и таксе 152.383 

3. 745 - МЕШОВИТИ ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ  2.164.419 11. aмортизација 0 

    КЛАСА  5 (11+12) 2.332.560 

    11. набавка основних средстава 2.332.560 

    12. Набавка софтвера 0 

УКУПНО 325.129.970 УКУПНО 119.704.354 

    

ВИШАК ПРИХОДА НАД РАСХОДИМА 205.425.616 

 
 

 
Јавне набавке 

 
Сагласно Закону о јавним набавкама, Комисија је у складу са својим Планом јавних набавки 
за 2014. годину, спроводила поступке јавних набавки. У току године успешно је реализован 
План набавки и спроведено је 8 јавних набавки, од чега 4 јавне набавке мале вредности и 4 
јавне набавке (централизоване набавке), преко Управе за заједничке послове републичких 
органа. Предмет ових набавки су била добра и услуге. Укупна вредност реализованих 
набавки, односно закључених уговора  износи 9.043.752,00 динара, без ПДВ-а, с тим што су 
у ову вредност укључен и један део вредности који ће бити реализован у 2015. години. 
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3. АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ У ПРОЦЕСУ ПРИДРУЖИВАЊА 

ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 
 

 

3.1. Процес аналитичког прегледа и оцене законодавства (screening)  
 

У току 2014. године одржана су два састанка са Европском комисијом у оквиру Процеса 
аналитичког прегледа законодавства (screening) за Преговарачко поглавље 8, које обухвата 
политику конкуренције, што представља најзначајнију активност Комисије за заштиту 
конкуренције у оквиру процеса придруживања ЕУ. Поглавље 8 је, неформално, подељено у 3 
потпоглавља и то: заштита конкуренције у ужем смислу (надлежно Минстарство трговине, 
услуга и телекомуникација и Комисија за заштиту конкуренције); контрола државне помоћи 
(Комисија за контролу државне помоћи и Министарство финансија) и либерализација 
(надлежно Министарство привреде), те је у складу са тим био и организован наступ 
делегације РС на састанцима скрининга. 
 
На састанку експланаторног скрининга, који је одржан у периоду од 31. марта до 02. априла 
2014. године у Бриселу, представници Европске комисије су представили правне тековине 
ЕУ из области заштите конкуренције и праксу институција ЕУ у примени правила о заштити 
конкуренције. Након што се наша страна упознала са прописима и рпаксом ЕУ и 
очекивањима у погледу преузимања обавеза у процесу придруживања, Комисија је део 
својих административних капацитета усмерила на припрему документације за учешће на 
састанку билатералног скрининга, што је подразумевало превод правне регулативе, анализу 
правних аката и припрему таблица усклађености и презентација. Представници Комисије за 
заштиту конкуренције, који су били у саставу делегације РС, на састанаку билатералног 
скрининга за Преговарачко поглавље 8, одржаном у Бриселу 4. и 5. новембра 2014. године, 
представили су законодавни оквир заштите конкуренције у РС, организацију и 
административне капацитете Комисије, као и податке о пракси Комисије (примери из праксе, 
статистички подаци и сл.). Такође, представљене су активности које ће бити предузете у 
циљу унапређења ефикасности рада Комисије и даљег усклађивања са правом ЕУ у области 
заштите конкуренције. У том смислу, представници Комисије су истакли да је циљ будуће 
законодавне активности усмерен на унапређење нивоа правне хармонизације и релевантне 
управне и судске праксе, као и додатно уграђивање у национални правни оквир и оних 
решења постојећих у законодавству ЕУ, а која до сада нису садржана и у домаћем 
законодавству.  
 
Представници Европске комисије су, на крају састанка, закључили да је Република Србија, 
када је реч о заштити конкуренције у ужем смислу (повреде конкуренције и контрола 
концентрација), на правом путу, да је законски оквир у великој мери усклађен са правом ЕУ 
и да се у наредном периоду очекују значајнији резултати у примени прописа из ове области. 
Посебно је похваљено то што су презентовани појединачни предмети, чиме се показало да 
Комисија за заштиту конкуренције у примени Закона поступа у складу са праксом европских 
институција за заштиту конкуренције. Такође, истакли су задовољство представљеним 
планом унапређења рада Комисије, приоритизацијом активности и дефинисањем јасних 
смерница у будућем раду Комисије. 
 
Процес аналитичког прегледа и оцене законодавства (screening) је од изузетног значаја за 
развој политике заштите конкуренције у Србији, а самим тим и за рад Комисије. Према 
утврђеној процедури, Европска комисија ће, након ових састанака, припремити Извештај о 
скринингу у којем ће изнети оцену усаглашености наших прописа и праксе са правном 
тековином ЕУ и праксом институција ЕУ. Приликом израде Извештаја, Европска комисија 
ће користити податке и документа, која су дата од стране државе кандидата, како на самом 
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скринингу, тако и после њега. Извештај ће садржати процену Европске комисије о 
достигнутом нивоу усаглашености правног поретка, нивоу имплементације, као и процену у 
којој мери су планови за будуће усаглашавање реални. Након тога, Савет ЕУ ће усвојити 
документ који се зове резултат скрининга (Outcome of screening), у коме ЕУ оцењује да ли је 
држава кандидат достигла довољан ниво усклађености и, уколико није постигнут 
задовољавајући ниво, одредити мерила за отварање преговора.  
 
Поред учешћа у раду Преговачке групе за поглавље 8, Комисија, учествује у раду и у 
следећим преговарачким групама: Преговарачка група за поглавље 10 - информационо 
друштво и медији; Преговарачка група за поглавље 14 – политика транспорта и 
Преговарачка група за поглавље 15 – политика енергетике. 
 
Комисија је, у 2014. години, учествовала у изради измена Националног плана за усвајање 
правних тековина ЕУ, као и у припреми састанка Унапређеног сталног дијалога на тему 
економских и финансијских питања, који је одржан 7-8 октобра 2014. године.  
 
 

3.2. Преузимање обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању 

и сарадња са институцијама ЕУ 

 
Комисија у свом раду поступа у складу са чланом 73. Споразума о стабилизацији и 
придруживању, којим се регулишу питања заштите конкуренције. У складу са наведеним 
одредбама, Комисија је дужна да приликом одлучивања у предметима где постоји утицај на 
трговину између Србије и ЕУ, примењује критеријуме који проистичу из примене правила 
конкуренције која се примењују у ЕУ. У погледу преузимања обавеза које се односе на 
усклађивање законодавства, Закон о заштити конкуренције и прописи донети на основу овог 
Закона су у великој мери усклађени са прописима ЕУ. 
Комисија учествује у раду Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију, који је 
основан у складу са одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању и чија је 
надлежност да прати процес извршавања обавеза из Споразума у овим областима. Пети 
састанак Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију одржан је 29. априла 2014. 
године у Београду. 
 
Комисија је у току године редовно достављала Европској Комисији прилоге за Годишњи 
извештај о напретку Србије у процесу европских интеграција (Progress report). Прилози су се 
односили на законодавну активност, административни капацитет Комисије и решења 
Комисије у поступцима утврђивања повреде конкуренције и контроле концентрација, као и 
на остале активности, које се предузимају ради ефикасне примене Закона о заштити 
конкуренције. 
 
 

3.3. Извештај Европске Комисије о напретку Србије - Поглавље 8, 

заштита конкуренције 

 
Европска комисија је у свом Годишњем извештају о напретку Србије у процесу европских 
интеграција за 2014. оценила да је у политици конкуренције (конкуренција у ужем смислу, 
контрола државне помоћи и либерализација), дошло до ограниченог напретка. Оцењујући 
напредак за подручје конкуренције у ужем смислу (повреде конкуренције, контрола 
концентрација и рад Комисије за заштиту конкуренције), Европска комисија је оценила да је 
у претходној години, усвајањем измена и допуна Закона о заштити конкуренције, дошло до 
даљег усаглашавања правних прописа РС са правном тековином ЕУ у области заштите 
конкуренције. У циљу унапређења стања у овој области, предложено је да државни органи 
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морају да обезбеде поштовање препорука и мишљења Комисије за заштиту конкуренције, 
која се односе на предлоге закона и других прописа, који могу имати утицај на конкуренцију 
на тржишту. Такође, наглашено је да Комисија ради са ограниченим капацитетима, као и да 
капацитети правосуђа да оцењује сложене предмете из области заштите конкуренције нису, 
још увек, на задовољавајућем нивоу. 

 

 

3.4. План усвајања подзаконских аката 

 
У предстојећем периоду, Комисија ће започети рад на припреми следећих предлога 
подзаконских аката из своје надлежности: 
 

1. Уредба о условима за изузеће од забране споразума који се односе на промет 

резервних делова моторних возила. 

 

Уредбом би се одредили услови за изузеће од забране споразума о куповини, продаји и 
препродаји резервних делова за моторна возила или пружања услуга поправке и одржавања 
моторних возила. 

 
Усвајањем Уредбе би били усклађени прописи са Уредбом Европске комисије о примени 
члана 101(3) Уговора о функционисању ЕУ на категорије вертикалних споразума и 
усаглашене праксе у сектору моторних возила и Обавештењем Европске комисије о 
вертикалним ограничењима у споразумима о продаји и поправци моторних возила и 
дистрибуцији резервних делова (2010/C 138/05).  Потребно је нагласити да је наведеном 
Уредбом уређено да се члан 101(1) УФЕУ неће применити на споразуме, којима се уређују 
услови куповине, продаје и препродаје нових моторних возила,  а који испуњавају захтеве из 
Уредбе 1400/2002, до 31. маја 2013. године. Након тог рока, на наведене споразуме ће се 
применити правила из Уредбе 330/2010 о изузећу вертикалних споразума од забране. Разлог 
оваквог законског решења је тај што је Уредба 1400/2002 престала да важи 30.05.2010. 
године, а оцењено је да потребно одредити прелазни период, током којем би се учесници на 
тржишту прилагодили измени режима изузећа за наведене споразуме, односно да се 
прилагоде општим правилима о вертикалним изузећима. 

 
2. Уредба о условима за изузеће  од забране споразума о преносу технологије  

 
Овом Уредбом би се одредили услови које споразуми о преносу технологије могу садржати, 
односно ограничења и услови које споразуми не смеју садржати, како би испунили све 
услове за изузеће од забране у складу са Законом и Уредбом. Уговори о преносу технологије 
се односе на лиценцирање права на коришћење технолошких решења и заштићених права 
власника лиценце. Ови споразуми, са свим ограничењима која нужно садрже, доприносе 
економском напретку путем унапређења  техничких решења и улагања у нове технологије, 
повећању ефикасности и конкуренције на тржишту.  
 
Доношењем ове Уредбе би се обезбедила усклађеност са Уредбом Европске комисије бр. 
316/2014 од 21.03.2014. године о примени члана 101(3) Уговора о функционисању Европске 
уније на категорије споразума о преносу технологије. 
 

3. Уредба о условима за изузеће од забране споразума у сектору осигурања  

 

Доношењем ове Уредбе би се одредили услови за групно изузеће од забране одређене врсте 
споразума у сектору осигурања. Уредбом ће се извршити усклађивања са Уредбом Европске 
комисије бр. 267/2010 од 24.03.2010. године о примени члана 101(3) Уговора о 
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функционисању Европске уније на категорије споразума, одлука и усаглашене праксе у 
сектору осигурања.  
 
Европским прописом су обухваћени споразуми, који имају за циљ заједничку израду, обраду 
и размену података за израчунавање просечних трошкова одређених ризика, таблица 
смртности и учесталости болести, као и заједничке анализе и студије о могућим ефектима 
спољних околности, које су од утицаја  на осигурање. Такође, Уредбом ЕУ су обухваћени 
споразуми о саосигурању и заједничком реосигурању за покривање специфичних и нових 
врста ризика. 
 

4. Уредба о условима за изузеће од забране споразума у друмском, железничком и 

саобраћај у унутрашњим водама 

 

Уредбом се одређују услови које споразуми између учесника на тржишту друмског, 
железничког и саобраћаја унутрашњим водама могу садржати, односно ограничења и услови 
које споразуми не смеју садржати, како би испунили захтеве за изузеће од забране у складу 
са Законом и Уредбом. 
 
Доношењем Уредбе ће се извршити усклађивање са Уредбом Савета бр. 169/2009 од 
26.02.2009. године, којом се уређује примена правила конкуренције у превозу у друмском, 
железничком и саобраћају у унутрашњим воденим путевима. Ова Уредба обухвата 
споразуме, одлуке и усаглашену праксу закључене у вези са прометом у железничком, 
друмском и саобраћају у унутрашњим водама, који за циљ или последицу имају утврђивање 
накнада и услова превоза, ограничавање или утврђивање понуда услуга превоза, поделу 
тржишта превоза, примену техничких побољшања и техничку сарадњу, заједничко 
финансирање или набавку транспортне опреме или услуга, када су те активности директно 
повезане са пружањем услуга превоза и неопходне за заједничко пружање услуга од стране 
групе привредних субјеката. Уредба се примењује и на акте и радње учесника који има 
доминантан положај на тржишту. 
 

- Правни основ за доношење ових прописа је заснован на члану 13. Закона о заштити 
конкуренције. 

 
Поред наведених подзаконских аката, предвиђена је и израда нове Уредбе о садржини и 

начину подношења пријаве концентрације чиме ће овај подзаконски акт Комисије бити  у 
потпуности усклађен са правилима ЕУ, у делу који се тиче поједностављене процедуре код 
пријаве концентрација, с обзиром да је Европска комисија донела Уредбу 1269/2013, којом је 
изменила Уредбу 802/2004. Представници Комисије су у сарадњи са експертима из пројекта 
ЕУ, припремили први нацрт Уредбе.  
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 4. ПОВРЕДЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 
Повреде конкуренције дефинисане у члану 9. Закона, свој појавни облик имају као: 
рестриктивни споразуми, прописани и дефинисани чланом 10. Закона, и злоупотреба 
доминантног положаја, прописана и дефинисана чланом 16. Закона. Везано за поступање 
Комисије у овом сегменту, наводимо, као најважније напомене, следеће: 
 
• У свим случајевима у којима је утврђена повреда конкуренције, Комисија  изриче меру 

заштите конкуренције (обавеза прописана чланом 38. став 3. Закона), а исто тако, иако је 
прописана Законом као могућност, а не и као обавеза, изриче и меру понашања, као вид 
мере отклањања повреде конкуренције. Мерама понашања, којима се налаже или 
забрањује одређено поступање учесника на тржишту, спречава се или бар умањује 
могућност будућег истог или сличног забрањеног поступања у пословању странака, 
чиме се остварује и посебна превенција.  

 
• Највећи изазов ефикасној заштити конкуренције представља откривање учињених 

повреда. 
 
• Комисија у свом раду, новчану меру заштите конкуренције (новчано кажњавање), не 

препознаје као главни циљ процесуирања повреда конкуренције. Управо супротно, 
Комисија одређивање мере заштите конкуренције препознаје само као нужни, али и 
најмање пожељан исход поступка. У том смислу, Законом је прописана могућност да 
Комисија прекине поступак, под условима из Закона (члан 58.). Институт прекида 
поступка, новим законским решењем, добија посве другачији смисао, а истовремено 
значи виши степен усаглашавања домаћих прописа са правним тековинама ЕУ. 

 
• Процесуирање и утврђивање повреда конкуренције коначним и правоснажним одлукама 

Комисије, има значајан ефекат и у случају ослобађања од обавезе плаћања новчаног 
износа мере заштите конкуренције, као и случају када нема услова да се одреди мера 
заштите конкуренције. У свим случајевима у којима је повреда конкуренције утврђена, 
може се остварити накнада штете проузроковане актима и радњама које представљају 
повреду која је утврђена решењем Комисије (private inforcement). Накнада штете се 
остварује у парничном поступку пред надлежним судом, при чему решење Комисије 
којим је утврђено постојање повреде конкуренције не претпоставља да је штета 
наступила, већ се иста доказује управо у парничном поступку. 

 
• Мера процесног пенала показала се као изузетно ефикасан механизам за прикупљање 

доказа. Поменутим изменама и допунама Закона унете су одређене измене и у примени 
ове управне мере. Ову меру је сада могуће одредити и у случајевима на које, пре измена 
и допуна Закона, није могла бити примењена. Спремност Комисије да примењује ову 
процесну меру, имаће утицај на одговорнији приступ и поступање, странака и других 
учесника на тржишту, по налозима Комисије за доставу тражених података, чиме ће се у 
значајној мери утицати на ток и дужину трајања поступка. 

 
• Економски орјентисан приступ у поступку, подразумева да се утврђивање чињеничног 

стања постиже, између осталог, детаљним посматрањем структурних обележја и 
конкурентске динамике односне привредне гране и понашања учесника на тржишту 
кроз израчунавањe индекса концентрисаности тржишта (HHI, рацио концентрисаности), 
праћење краткорочног и средњорочног тренда узимајући у обзир сезонска одступања, 
као и помоћу других техника дескриптивне и инференцијалне статистичке анализе. 
Проблеми са којима се Комисија сусретала током прикупљања и обраде података и 
оцене њихове упоредивости, довели су до закључка да у великом броју привредних 
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грана не постоје ажурирани агрегатни статистички подаци о натуралном и вредносном 
промету у свим фазама прометног циклуса. Такође, начин разврставања производа на 
тарифне бројеве и подбројеве, односно принцип сврставања производа у Царинску 
тарифу у складу са важећом номенклатуром, није увек и у потпуности компатибилан са 
потребама Комисије приликом утврђивања граница релевантног тржишта, израчунавања 
тржишних удела учесника на тако дефинисаном релевантном тржишту и њихове стварне 
тржишне моћи. У овом сегменту свога рада Комисија је омогућила додатну едукацију 
свих запослених у стручној служби који су ангажовани на обради предмета из 
надлежности Комисије. Додатна едукација у области економије и економских анализа 
допринела је унапређењу специфичних стручних знања запослених у стручној служби, а 
тиме подигла и ниво квалитета рада саме Комисије. 

 
Сумарни приказ рада Комисије у сегменту испитивања повреда конкуренције: 

 

Категорија 

предмета 

Пренос из 

претходног 

периода 

Покренуто 

- настало у 

2014. години 

Окончано 

- 

завршено 

У раду на дан 

31.12.2014. год. 

Поступци за 
испитивање повреде 
конкуренције 

7 3 5 5 

Иницијативе за 
покретање 
поступака  

10 38 38 10 

Поступци 
појединачних 
изузећа 
рестриктивних 
споразума од 
забране 

1 22 18 5 

Захтеви за давање 
мишљења 

2 16 17 1 

Мишљења и 
одговори путем 
електронске поште 

- 48 48 - 

Остали предмети 
изван раније 
поменутих 
категорија 

1 26 27 - 

21 153 
 

УКУПНО 

 
174 

153 21 

 
НАПОМЕНА: посебни табеларни прикази дају се у извештају по појединој категорији 
предмета 
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4.1. Поступци утврђивања повреда конкуренције 
 

Окончани поступци 
Врста 

повреде 

Пренети из 

претходног 

периода 

Настали у 

2014. 

години 
Решење о 

повреди 
Прекид 

поступка 
Обустава 

поступка 

Поступци 

у току 

Злоупотреба 
доминантног 
положаја 

6 - 1 2 2 1 

Рестриктивни 
споразум 

1 3 - - - 4 

7 3 1 2 2 

УКУПНО 

10 5 
5 

 
 

4.1.1. Предмети окончани у управном поступку 
 

� Странка у поступку: Јавно комунално предузеће „Погребне услуге“, Београд;  
 

Врста повреде: злоупотреба доминантног положаја; 
 

Сажет опис поступка и одлуке: Поступак је покренут дана 20.11.2012. године по сопственој 
иницијативи. У поступку је утврђено да је ЈКП „Погребне услуге“ злоупотребило 
доминантан положај односно извршило повреду конкуренције из члана 16. Закона о заштити 
конкуренције, на основу чега је донето решење бр. 5/0-02-27/14-15 од 27.11.2014 године. 
Повреда конкуренције је учињена на начин да је наведено јавно предузеће ограничило 
конкуренцију, тиме што је налаћивало неправичну цену трошкова контроле постављања 
споменика на гробљима којима управља ово предузеће, у износу од око 10.000,00 динара, у 
зависности од врсте камена. Корисници гробног места, као потрошачи, нису имали избора и 
плаћали су наведену цену с обзиром на то да је постављање споменика од стране 
каменорезачке радње било омогућено само након провере уплате наведеног износа, на који 
начин им је нанета штета.  
 
Такође, решењем је утврђено да је ЈКП „Погребне услуге“ ограничило равноправан приступ 
конкурентима - каменорезачким радњама, у постављању споменика на гробљима којима 
управља ово предузеће, на начин да је унапред постављало споменике сопствене израде на 
одређена гробна места чију продају је везивало за давање на коришћење тих гробних места. 
Затварање тржишта за конкуренте негативно се одражава на потрошаче кроз избор по цени, 
квалитету и сл. и за последицу има наплату више цене. Уколико би и на тим гробним 
местима корисници гробних места имали могућност избора извођача радова, могли би да 
бирају наведену услугу по цени и квалитету. 
 
За утврђену повреду конкуренције одређена је мера заштите конкуренције у виду обавезе 
плаћања новчаног износа у висини 1,2% од укупног годишњег прихода оствареног у 2011. 
години, што износи 19.253.088,00 динара. За плаћање овог износа одређен је рок од четири 
месеца. 
 
Поред мере заштите конкуренције, одређене су и мере отклањања повреде конкуренције у 
виду мера понашања и рокова за њихово извршење. У том смислу, утврђена је обавеза јавног 
предузећа да донесе Одлуку о измени Ценовника осталих услуга ЈКП „Погребне услуге” и 
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трошкове контроле извођења каменорезачких радова одреди у складу са реалном 
економском вредношћу пружене услуге. Такође, у обавези је да сачини Oбавештење у коме 
ће изричито навести да корисник гробног места има право да изабере извођача радова 
постављања, преправке и уклањања споменика, као и других предмета на сваком гробном 
месту на гробљима којима управља и да исто Обавештење објави на почетној интернет 
страници, на видном месту у службеним просторијама и непосредној близини сваког улаза у 
гробља. За извршење ових мера одређен је рок од 45 дана. 
 
 

� Странка/странке у поступку: Actavis д.о.о. Београд (Нови Београд), ул. Ђорђа 
Станојевића 12, Београд. 

 

Врста повреде: повреда конкуренције из члана 16. став 2) тачка 3) и 4) Закона. 
 

Сажет опис поступка и одлуке:  Поступак за утврђивање повреде конкуренције покренут је 
Закључком број: 5/0-02-693/2013-1, од 12.11.2013. године, против привредног друштва 
Actavis д.о.о. Београд, ради испитивања постојања повреде конкуренције, у смислу одредби 
члана 16. Закона о заштити конкуренције, на тржишту дистрибуције лекова произвођача 
Actavis које прибављају у поступцима јавних набавки, апотеке и друге здравствене установе 
у власништву Републике Србије. Поступак је покренут по иницијативи привредног друштва 
Фармалогист д.о.о. Београд, у вези са радњама одбијања Actavis-а да подносиоцу 
иницијативе изда овлашћење неопходно за учешће у поступцима јавних набавки, у којима се 
према „заштићеном имену“ прибљављају лекови овог произвођача. Подносилац иницијативе 
је тврдио да му је Actavis на тај начин онемогућио надметање и ограничио конкуренцију на 
тржишту трговине на велико лековима, који се према „заштићеном имену“ прибављају у 
поступцима јавних набавки, од стране здравствених установа у власништву Републике 
Србије. По доношењу Закључка о покретању поступка, спроведен је доказни део поступка са 
циљем утврђивања одлучних чињеница, које се односе на околност начина и услова 
издавања овлашћења за учешће у поступцима јавних набавки, броју учесника у поступцима 
јавних набавки, те потрошњи лекова на територији Републике Србије, а која је од значаја за 
одређивање положаја странке на тржишту лекова и медицинског материјала. Поступак је 
обустављен, јер не постоје правне претпоставке за даље вођење поступка. Комисија је 
закључила да у току испитног поступка није доказано постојање повреде конкуренције из 
члана 16. Закона, односно да је странка у поступку, начином издавања овлашћења за учешће 
у поступцима јавних набавки значајно ограничила конкуренцију у смислу члана 16. став 2) 
тачка 3) и 4) Закон 
 
 

� Странка/странке у поступку: Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“, 
акционарско друштво, Београд 

 
Врста повреде: Злоупотреба доминантног положаја 
 
Сажет опис поступка и одлуке:  Поступајући по иницијативама за испитивање повреде 
конкуренције достављених против Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, 
акционарско друштво, Београд, закључком Председника Комисије од 06.10.2011. године, 
покренут је поступак против наведеног друштва, а ради утврђивања постојања радње 
злоупотребе доминантног положаја.  
 
Комисија је у поступку испитивала постојање повреде конкуренције у виду: 

1. „Стискања марже“ (margin squeeze, „маказе цена“) 

2. примене неједнаких услова пословања на исте послове са различитим учесницима на 
тржишту (ценовна дискриминација), 
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3. везивања пружања услуге велепродаје АDSL широкопојасног приступа интернету, 
доделом попуста оним интернет провајдерима који се од друштва „Телеком Србија“ 
снабдевају и услугом директног приступа интернету у велепродаји и 

4. уговарања услова под којима се пружа услуга директног приступа интернету за 
међународно повезивање аутоматским продужавањем важења уговора за 
међународно повезивање за наредне 3 године уз попуст од 40% за свако повећање 
протока и другим условима уговора. 

 
Користећи законску могућност, друштво „Телеком Србија“ је, у августу 2014. године, 
затражило прекид поступка подношењем Предлога обавеза које је спремно добровољно да 
преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције. Обавештење о поднетом предлогу 
обавеза друштва „Телеком Србија“ објављено је на интернет страници Комисије у септембру 
2014. године. 
 
Као обавезе које је друштво „Телеком Србија“ спремно добровољно да преузме ради 
отклањања могућих повреда конкуренције, предложене су следеће обавезе: 

1. „Стискање марже“ (margin squeeze, „маказе цена“) - приликом утврђивања предлога 
нових и/или промена постојећих цена услуга малопродаје ADSL широкопојасног 
приступа интернету путем бакарне парице које је вертикално интегрисано са тржиштем 
услуга велепродаје ADSL широкопојасног приступа интернету путем бакарне парице, за 
утврђивање постојања „маказа цена“ друштво ће користити тест „једнако ефикасног 
оператора“ и неће уводити нове и/или мењати постојеће цене услуга малопродаје ADSL 
широкопојасног приступа интернету путем бакарне парице које би биле ниже од 
трошка, укључујући и разумну стопу профита, израчунатог у складу са тестом „једнако 
ефикасног оператора“.   

2. Примена неједнаких услова пословања на исте послове са различитим 

учесницима на тржишту (ценовна дискриминација) - однос између јединичних цена 
директног приступа интернету и закупљеног протока, који примењује према својим 
корисницима у велепродаји, друштво ће применити и на обрачун цена директног 
приступа интернету својој малопродаји, при чему се понуда за кориснике формира на 
основу стања и услова на тржишту.  

3. Везивање пружања услуге велепродаје АDSL широкопојасног приступа интернету, 

доделом попуста оним интернет провајдерима који се од друштва „Телеком 

Србија“ снабдевају и услугом директног приступа интернету у велепродаји – 

друштво неће уводи попусте за услугу велепродаје АDSL широкопојасног приступа 
интернету путем бакарне парице, који би били условљени истовременом набавком 
услуге директног приступа интернету у велепродаји. 

4. Уговарање услова под којима се пружа услуга директног приступа интернету за 

међународно повезивање аутоматским продужавањем важења уговора за 

међународно повезивање за наредне 3 године уз попуст од 40% за свако повећање 

протока – друштво ће задржати у понуди могућности закључивања и обнављања 
уговора, чији је предмет велепродајна услуга директног приступа интернету за 
међународно повезивање на одређено време по избору купца (једна, две или три 
године) и могућност обнављања уговора, чији је предмет велепродајна услуга 
директног приступа интернету за међународно повезивање пре његовог истека и на 
период краћи од три године (не краће од преосталог периода до истека уговора који се 
обнавља). За случај да у важећем уговору, чији је предмет велепродајна услуга 
директног приступа интернету за међународно повезивање и даље постоји одредба о 
аутоматском продужавању важења за наредне три године за свако повећање протока, 
друштво ће понудити закључивање анекса у складу са претходно наведеним 
могућностима.  
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Након анализе стања на тржишту, те оцењујући предложене обавезе, Савет Комисије је 
утврдио да преузете обавезе омогућавају успостављање ефективне конкуренције на 
релевантном тржишту, а по свом садржају и ефекту одговарају мерама које би Комисија 
одредила у случају да утврди постојање повреде конкуренције.  
 
Из наведеног разлога, Савет Комисије је 14.11.2014. године, донео закључак о прекиду 
поступка испитивања повреде конкуренције покренутог по службеној дужности против 
Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, акционарско друштво, Београд. 
 
 

� Странка/странке у поступку: Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže, d.o.o. 
Београд, 

 
Врста повреде: Злоупотреба доминантног положаја 
 
Сажет опис поступка и одлуке: У поступку испитивања, односно анализирања услова 
конкуренције на тржишту пружања услуге дистрибуције телевизијских програма путем DTH 
технологије, Комисији је основано указано да је извршена радња која би могла да 
представља радњу супротну одредбама Закона, те је закључком од 06.11.2007. године 
покренут поступак по службеној дужности. Након спроведеног испитног поступка, Комисија 
је донела решење од 26.12.2008. године о којем је Управни суд одлучивао пресудом од 
07.07.2011. године и одбио тужбу као неосновану. Међутим, Врховни касациони суд је 
својом пресудом од 26.12.2012. године укинуо наведену пресуду Управног суда и предмет 
вратио Управном суду. Пресудом од 30.01.2014. године Управни суд је поништио решење 
Комисије, тако да је Савет Комисије, одлучујући у поновном поступку, донео решење којим 
је утврдио да Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže d.o.o. Београд има доминантан 
положај на тржишту пружања услуге дистрибуције телевизијских програма путем DTH 
технологије националним, покрајинским и емитерима за регион Београда на територији 
Републике Србије, те да је исти злоупотребило закључивањем уговора и то са ТВ Пинк, ТВ 
Авала, ТВ Фокс, ТВ Кошава и Хепи ТВ, Супер ТВ, ТВ Метрополис, Ентер ТВ, СОС Канал и 
ТВ Студио Б, којима се утврђује искључиво право дистрибуције телевизијских програма 
путем DTH технологије. 
 
У току је спор пред Управним судом.  
 

 
� Странка/странке у поступку: „COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - 

SRBIJA Industrija bezalkoholnih pića DOO“, Београд-Земун 
 
Врста повреде: основана претпоставка постојања радње злоупотребе доминантног положаја, 
у смислу члана 16. Закона 
 
Сажет опис поступка и одлуке: Комисија је дошла до сазнања која основано упућују да је 
„COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY - SRBIJA Industrija bezalkoholnih pića 
DOO“, Београд-Земун (у даљем тексту: „Coca Cola“ или странка у поступку) у пословном 
односу са својим купцима/„партнерима“ предузимала акте и радње који би могли бити 
противни одредбама Закона о заштити конкуренције, а нарочито у погледу утврђивања врста 
рабата, као и поступка, начина и услова за остваривање права на њихову исплату, те је по 
службеној дужности покренула поступак против овог друштва ради утврђивања постојања 
радње злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 16. Закона и то радње 
експлоатације купаца и истискивања конкурената.    
 



27 
 

У испитном поступку Комисија је изводила доказе, утврђивала одлучне чињенице и 
околности под којима се одвијао процес уговарања и пословања „Coca Cola“ са њеним 
купцима. 25.12.2012. године странци у поступку је упућено Обавештење о битним 
чињеницама, доказима и осталим елементима утврђеним у поступку. Након примљеног 
изјашњења странке у поступку од 05.02.2013. године испитни поступак је настављен 
прикупљањем додатних података од конкурената странке у поступку, као и саме странке. 
 
Након анализе документације, прибављене од великог броја учесника на тржишту и 
утврђивања чињеничног стања у овој управној ствари, Комисија није доказала постојање 
наведених повреда конкуренције. На основу прикупљених података није могло да се закључи 
да су у корелацији повећање производње и продаје производа „Coca Colе“ и смањење 
производње и продаје конкурентских друштава. Када је и долазило до оваквог односа, пад 
производње и продаје конкурентских производа није био узрокован повећањем производње 
и продаје производа „Coca Colе“, односно није утврђен узрочно-последични однос. 
Прикупљени докази нису директно указивали на чињеницу да је „Coca Cola“ својим актима и 
радњама вршила истискивање конкурената са тржишта, односно онемогућавала улазак 
нових. Такође није уочено значајно повећање продаје недоминантних пића из асортимана 
производа „Coca Cola“, као последица примене посматране комерцијалне политике странке у 
поступку.  
 
Ипак, Комисија у поступку утврдила да је пословна политика странке у поступку била 
недовољно транспарентна. Наиме, утврђено је да купци „Coca Cola“ нису били у довољној 
мери упознати са постојањем поделе купаца на категорије, са условима које је потребно 
испунити како би се прешло у другу категорију, са постојањем регионалне поделе и 
условима за добијање рабата у различитим регионима. Недовољна транспарентност пословне 
политике може значајно допринети нетржишном понашању и значајно умањити могућност 
међусобног пословања између различитих категорија купаца и између различитих региона 
Републике Србије, али сама по себи не представља повреду конкуренције. 
 
Имајући у виду да у току поступка нису утврђене чињенице које би потврдиле и доказале 
постојање радње злоупотребе доминантног положаја, а поштујући начело ефикасности и 
економичности поступка, оцењено је да не постоје услови за наставак поступка, па је дана 
04.12.2014. године Савет Комисије донео закључак о обустави поступка против привредног 
друштва „Coca Cola“ јер више не постоје правне претпоставке за даље вођење поступка. 
 
 

� Странка/странке у поступку: Друштвено предузеће за саобраћај, спољну трговину, 
туризам и друге делатности Велмортранс– плус Ћуприја - у реструктурирању из 
Ћуприје 

 
Врста повреде: злоупотреба доминантног положаја 
 
Сажет опис поступка и одлуке:  На основу иницијативе Комисија је дошла 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 – предузеће Велмортранс), врши злоупотребу 
доминантног положаја на релевантном тржишту пружања станичних услуга на аутобуској 
станици у Ћуприји, наплатом 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. 
Закључком Председника Комисије о покретању поступка бр. 5/0-02-71/2013-1 од 17.01.2013. 
године, покренут је поступак по службеној дужности против предузећа Велмортранс ради 
испитивања постојања повреде у смислу члана 16. Закона о заштити конкуренције,  односно 
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постојања злоупотребе доминантног положаја применом 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. У току поступка је 
утврђено да је Привредни суд у Крагујевцу донео решење којим се над стечајним дужником, 
предузећем Велмортранс отвара стечајни поступак. Дана 12.05.2014. године, донет је 
закључак о прекиду поступка испитивања повреде конкуренције покренут по службеној 
дужности закључком Председника Комисије против предузећа Велмортранс због покретања 
стечајног поступка над овим друштвом и прекид управног поступка траје до окончања 
стечајног поступка. 
 
 

4.1.2.  Управни поступци у току на дан 31.12.2014. године 
 

� Странке у поступку: „Amm Immovables“ д.о.о. Београд (Земун), „Beteco“ Предузеће 
за производњу, трговину и услуге д.о.о. Београд (Земун), „Sagoja“ д.о.о. за 
производњу, трговину, услуге Београд;  

 

Врста повреде: основана претпоставке постојања рестриктивног споразума – тајни договор 
понуђача о заједничком учествовању у поступку јавне набавке. 
Сажет опис поступка: Закључком од 25.07.2013. године покренут је поступак по службеној 
дужности на основу иницијативе за испитивање повреде конкуренције поднете од стране 
Министарства одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за 
набавку и продају, према којој се сумња да друштва „Amm Immovables“ д.о.о. Београд, 
„Beteco“ д.о.о. Београд, „Sagoja“ д.о.о. Београд и „Advena line“ д.о.о. Београд нису независно 
поднела понуде поступку јавне набавке бр. ЈН 36/13 (униформа, обућа и остала опрема 
потребна за формирање индивидуалног комплета учесника мултинационалних операција).  
 
Закључком од 10.04.2014. године обустављен је поступак у односу на странку у поступку 
„Advena line“ д.о.о. Београд, јер је ово друштво према решењу Агенције за привредне 
регистре бр. БД 14423/2014 од 24.02.2014. године, брисано из Регистра привредних друштава 
а престанак правног лица и непостојање сукцесора странке, с обзиром на одредбе члана 44. 
Закона о општем управном поступку, представља разлог за обуставу поступка. 
 
Након изведеног доказног поступка и одржане усмене расправе, израђено је Обавештење о 
битним чињеницама, доказима и осталим елементима на којима ће се засновати решење и 
позване су странке да се на исто изјасне.  
 
Странке су се изјасниле на Обавештење и предложиле извођење других доказа као што је 
саслушање сведока. Пре доношења одлуке о захтеву за саслушање сведока прибављају се 
додатни докази након чега ће се  одлучити о наведеном захтеву.  
 
 

� Странка у поступку: Адвокатска комора Србије, Београд; 
 

Врста повреде: основана претпоставка постојања повреде конкуренције из члана 10. Закона 
о заштити конкуренције - одлука Адвокатске коморе Србије као удружених учесника на 
тржишту којом се ограничава конкуренција. 
 
Сажет опис поступка: Поступак је покренут дана 29.07.2014. године по службеној 
дужности на основу иницијативе за испитивање повреде конкуренције поднете од стране 
физичког лица чији идентитет је, према његовом захтеву, заштићен закључком о заштити 
података од 11.08.2014. године. Странка се није изјаснила на чињенице и околности које су 
јој предочене у образложењу закључка о покретању поступка па је позвана да се изјасни на 
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све аргументе Комисије да се Одлуком о утврђивању висине трошкова уписа у именик 
адвоката, именик заједничких адвокатских канцеларија и именик адвокатских ортачких 
друштава број 789-3/2012 од 18.05.2012. године као и Одлуком о трошковима уписа и 
накнадама приликом уписа у именик у именик адвоката, именик заједничких адвокатских 
канцеларија и именик адвокатских ортачких друштава број 476-4/2014 од 22.06.2014. године, 
ограничава конкуренција на тржишту пружања адвокатских услуга. У току је обрада 
изјашњења странке, која првенствено оспорава чињеницу да су адвокати учесници на 
тржишту, због чега предметне одлуке не би биле одлуке удружених учесника на тржишту. 
 

 

� Странке у поступку: Bora Kečić – specijalni transporti doo Beograd и Large transport 
doo Beograd;  

 

Врста повреде: основана претпоставке постојања рестриктивног споразума – тајни договор 
понуђача о заједничком учествовању у поступку јавне набавке. 
 
Сажет опис досадашњег тока поступка: Закључком од 07.08.2014. године покренут је 
поступак по службеној дужености на основу иницијативе за испитивање повреде 
конкуренције поднете од стране ЈП Електромрежа Србије. На основу достављене 
документације и других расположивих података оцењено је да је основана претпоставка да 
понуде друштава Bora Kečić specijalni transporti d.o.o. Beograd и Large transport doo Beograd у 
јавној набавци број ЈН 419-13-0, Транспорт енергетског трансформатора и манипулативне 
активности у објектима Јавног предузећа Електромрежа Србије, нису независно састављене. 
У току је обрада изјашњење странака на чињенице и околности које су представљале 
основану претпоставку постојања рестриктивног споразума. 
 
 

� Странка/странке у поступку:  D&D Travel д.о.о., Ниш, D.J.D pevoz д.о.о., Ниш и 
„Јеремић превоз“ д.о.о. Ниш, сва три друштва регистрована на истој адреси: Ниш, 
улица Јастребачких партизана 71а, насеље „9.мај“. 

 
Врста повреде: повреда конкуренције из члана 10. Закона-рестриктивни забрањени споразум  
(„bid rigging”  или „намештена“ понуда). 
 
Сажет опис досадашњег тока поступка: Поступак је покренут Закључком председника 
Комисије од 10.10.2014. године, на основу иницијативе поднете од стране Клиничког центра 
Ниш, у својству наручиоца у поступку јавне набавке број 46/2014, а по налогу Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, датом у Решењу те комисије од 
29.04.2014. године, због основане претпоставке постојања повреде конкуренције у виду  
„намештене“ понуде у наведеном поступку, односно  основане претпоставке да је понуђач 
D&D Travel д.о.о., Ниш, унапред одређен (договорен) као понуђач који треба да буде 
изабран као најповољнији у том поступку, што указује да понуде сва три спорна понуђача 
(D&D Travel д.о.о., Ниш, D.J.D pevoz д.о.о., Ниш и „Јеремић превоз“ д.о.о. Ниш), нису 
независне, иако су наведени понуђачи, као обавезан прилог уз понуду, доставили изјаве о 
независним понудама у складу са чланом 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 
РС“ број 124/2012). 
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� Странка/странке у поступку: Акционарско друштво „Железнице Србије“ из 
Београда 

 
Врста повреде: злоупотребa доминантног положаја  
 
Сажет опис досадашњег тока поступка: На основу иницијативе Комисија је дошла до 
сазнања да је акционарско друштво „Железнице Србије“ из Београда, онемогућило приступ и 
коришћење железничке инфраструктуре другим привредним субјектима заинтересованим за 
обављање делатности превоза робе железницом, уз образложење да се нису стекли услови за 
доделу трасе, а ово нарочито из разлога што није окончан процес организационог раздвајања 
делатности друштва Железнице Србије, односно да се ово друштво налази у процесу 
реструктурирања, те да не постоје технички али и формални правни механизми који би 
омогућили да се у овом тренутку закључи захтевана врста уговора. Председник Комисије је 
26.12.2013. године покренуо поступак против акционарског друштва „Железнице Србије“, 
ради утврђивања постојања радње злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 16. 
Закона, која се огледа у онемогућавању приступа и коришћења железничке инфраструктуре 
другим привредним субјектима заинтересованим за обављање делатности превоза робе 
железницом, одбијањем закључења уговора о коришћењу железничке инфраструктуре са 
оператерима/превозницима ван акционарског друштва Железнице Србије. У циљу правилног 
утврђивања чињеничног стања у испитном поступку Комисија прикупља потребне доказе, 
податке и информације. 
 
 
 

4.2. Појединачна изузећа рестриктивних споразума од забране 
 

Окончани поступци 
Захтеви за 

појединачно 

изузеће 

Пренос из 

претходног 

периода 

Поднети у 

2014. 

години 
Одобрено 

изузеће 

Обустава 

поступка 

Одбијено 

изузеће 

У раду 

1 22 14 3 1 

Укупно 

23 18 

5 

 
Рестриктивни споразуми, како хоризонтални које закључују конкуренти, тако и вертикални 
које закључују учесници на тржишту који нису међусобни конкуренти на истом релевантном 
тржишту, забрањени су и ништави осим у случајевима када су изузети од забране у складу са 
Законом. Осим тзв. „блок изузећа“, односно изузећа рестриктивних споразума по 
категоријама, које је прописано у детаљима односним уредбама Владе, као подзаконским 
актима, Законом је прописан и институт „појединачног изузећа“ од забране. Правни основ, 
активна легитимација за подношење захтева, као и услови који кумулативно морају бити 
испуњени, прописани су у чл. 11. и 12. Закона. Уколико, по спроведеном поступку, Комисија 
одобри појединачно изузеће рестриктивног споразума од забране, то ће значити да 
конкретни споразум, у одобреном периоду изузећа од забране, неће потпадати под општу 
забрану закључивања и спровођења рестриктивних споразума. 
 
Терет доказа за изузеће од опште забране рестриктивних споразума, увек је на учесницима 
споразума. Оцена о томе да ли ће конкретан рестриктивни споразум бити изузет од забране, 
зависи од оцене позитивних и негативних ефеката које производи по конкуренцију. Комисија 
при томе одлучује примењујући принцип: сваки случај за себе.  
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У поступку оцене ефеката конкретног рестриктивног споразума, а у циљу испуњења услова 
за евентуално изузеће тог споразума од забране, Комисија, релативно често, захтева да 
учесници у споразуму прилагоде споразум прописима о заштити конкуренције, тако што ће у 
споразум унети одређене измене. Поред тога, учешћем у поступку појединачног изузећа 
рестриктивног споразума од забране, учесници споразума се у већој мери упознају са 
правилима заштите конкуренције чиме се подиже ниво свести о значају заштите 
конкуренције у пословном окружењу. 
 
Такође, на основу тих захтева, Комисија сазнаје више о структури одређених тржишта и 
пословним корелацијама њихових учесника на тржишту, а неретко сазнаје и за мрежу 
споразума, што је све значајно за сагледавање услова конкуренције на целокупном тржишту 
Србије.  
 
У посматраном извештајном периоду, Комисија уочава да је највећи број захтева за 
појединачно изузеће рестриктивних споразума од забране, добијен из сектора осигурања. 
Имајући у виду и нека друга сазнања до којих је Комисија дошла, која се односе на стање 
пословања на тржишту осигурања, а нарочито у сегменту неживотног осигурања, намеће се 
закључак да је и ову категорију споразума неопходно посебно уредити новим подзаконским 
актом. Комисија је и у ранијем периоду закључила да, без обзира што Закон не помиње 
изричито обавезу доношења посебне Уредбе која би обрађивала рестриктивне споразуме у 
сектору осигурања, у смислу њиховог „блок изузећа“ од забране, постоји потреба да се таква 
уредба ипак донесе. Доношењем односне уредбе учинио би се још један корак у правцу 
потпуне хармонизације домаћих прописа са правним тековинама ЕУ. Оцењујемо да је, пре 
но што се Влади упути одговарајући предлог, неопходно спровести квалитетну секторску 
анализу у области осигурања, што ће представљати део активности Комисије у наредном 
периоду. На основу информација и сазнања којима Комисија располаже у овом тренутку, 
може се закључити да, када је у питању изузеће рестриктивних споразума од забране у овом 
сектору, неће бити могуће само „дословно преузимање“ ЕУ регулативе. Након спроведене 
секторске анализе резултати ће показати у којој мери наше тржиште у сектору осигурања 
показује одређене специфичности, а зависно од тога биће потребно формулисати и 
одговарајуће предлоге за нови подзаконски акт.  
 

 

4.2.1. Окончани поступци појединачног изузећа 
 

� Странке у поступку - подносиоци захтева: Дунав осигурање адо, Делта Генерали 
осигурање адо и ДДОР Нови Сад осигурање адо  

 
врста споразума: хоризонтални споразум – споразум  о конзорцијуму за пружање услуга 
осигурања за ЈП Електропривреда Србије. Датум закључења: 6.12.2013.  
 
Основни разлози за закључење: највећи ризик који се осигурава у Републици Србији, 
имовинa велике вредности која је распрострањена на територији целе Србије, код које је 
тешко проценити могућност настанка штетног догађаја и проценити колико може да износи 
висина максимално могуће штете. Велика изложеност природним ризицима, снажнија 
правна и финансијска заштита путем саосигурањa, већa сигурност да ће у случају остварења 
великих ризика доћи до исплата свих одштетних захтева, већи квалитет услуге у смислу веће 
брзине и извесности наплате одштетних захтева, смaњeње трoшкoва пoслoвaњa и прeмиjе 
(цeне) oсигурaњa. 
 
Одлука Комисије: одобрено појединачно изузеће Решењем на период од 4 године под 
следећим условима: носилац посла, Компанија Дунав осигурање а.д.о, у току периода 
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изузећа споразума од забране, шестомесечно, у року од 15 (петнаест) дана од истека сваког 
шестомесечног периода, за тај извештајни период, Комисији ће достављати писани извештај 
о реализацији уговора о осигурању који мора садржати податке о: обрачунатим премијама 
осигурања, доспелим премијама осигурања (ако је уговорено плаћање премије на рате), 
наплаћеној премији од осигураника, доспелој премији реосигурања и плаћеној премији 
реосигурања; плаћеним штетама према осигуранику, резервисаним штетама према 
осигуранику, наплаћеним штетама из реосигурања и резервисаним штетама из реосигурања. 
Ове податке је потребно доставити за сваку врсту осигурања која је предмет уговора посебно 
и укупно за све врсте осигурања. Комисија задржава право да тражи додатне податке, 
уколико се укаже потреба.  
 
 

� Странке у поступку - подносиоци захтева: Дунав осигурање адо, Делта Генерали 
осигурање адо и ДДОР Нови Сад осигурање адо 

 
врста споразума: хоризонтални споразум – споразум  о конзорцијуму за пружање услуга 
осигурања за ЈП Електропривреда Војводина.  Датум закључења: 31.10.2013. 
 
Основни разлози за закључење: Уговором се смањује непрекидан одлив средстава осигурања 
по основу реосигурања, то јест националног дохотка, примена уговора отклониће узроке 
великих разлика између техничких резултата неживотних осигурања код појединих 
осигураника и/или врста осигурања, постоји могућност великих штета, а  немогућност 
исплате тако великих штета од стране осигуравајућег друштва може довести до 
катастрофалних последица по Републику Србију, све кориснике електричне енергије, 
целокупно тржиште осигурања и потрошаче, односно осигуранике по свим основама 
осигурања. 
 
Одлука Комисије: одобрено појединачно изузеће Решењем на период од 4 године под 
следећим условима: носилац посла, Компанија Дунав осигурање а.д.о, у току периода 
изузећа споразума од забране, шестомесечно, у року од 15 (петнаест) дана од истека сваког 
шестомесечног периода за тај извештајни период, Комисији за заштиту конкуренције 
доставља писани извештај о реализацији уговора о осигурању који мора садржати податке о: 
обрачунатим премијама осигурања, доспелим премијама осигурања (ако је уговорено 
плаћање премије на рате), наплаћеној премији од осигураника, доспелој премији 
реосигурања и плаћеној премији реосигурања; плаћеним штетама према осигуранику, 
резервисаним штетама према осигуранику, наплаћеним штетама из реосигурања и 
резервисаним штетама из реосигурања. Ове податке је потребно доставити за сваку врсту 
осигурања која је предмет уговора посебно и укупно за све врсте осигурања. Комисија 
задржава право да тражи додатне податке, уколико се укаже потреба.  
 
 

� Странке у поступку - подносиоци захтева: Сава осигурање адо, Гарант осигурање 
адо и Wiener stadtische осигурање адо   

 
врста споразума: хоризонтални споразум – споразум  групе понуђача за пружање услуга 
осигурања за осигураника Универзитет у Нишу. Датум закључења 10.3.2014.  
 
Основни разлози за закључење: немогућност самосталног испуњења услова прописани   
јавном набавком. 
 
Одлука Комисије: одобрено појединачно изузеће Решењем на период од 9 месеци од датума 
почетка осигуравајућег покрића  
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� Странке у поступку - подносиоци захтева: Дунав осигурање адо и Делта Генерали 

осигурање адо  
 
врста споразума: хоризонтални споразум – уговор о конзорцијуму за осигураника ЈП 
Железнице Србије. Датум закључења 15.4.2014. 
 
Основни разлози за закључење: неспособност одговарања на одштетне захтеве није ретка у 
случају великих штета као што су хаварије на халама, котларницама, ложионицама 
Железница, у питању су посебно велики ризици, ради се о имовини од друштвеног и 
стратешког значаја, на којој може доћи до великих штета; финансијско стање осигураника је 
такође значајан фактор. 
  
Одлука Комисије: појединачно изузеће од забране није одобрено из следећих релевантних 
разлога: Комисија је оценила да нису испуњена четири кумулативна услова из члана 11. 
Закона о заштити конкуренције, те сходно томе Комисија није могла изузети предметни 
уговор од забране. Претходну оцену Комисија је засновала на следећим одлучним 
чињеницама: у предметној Јавној набавци два осигуравајућа друштва су самостално поднела 
понуде, а оба осигуравајућа друштва, на релевантном тржишту, имају мање тржишно учешће 
од учесника Конзорцијума; у претходном периоду Дунав осигурање није имало потребу за 
реосигуравајућем покрићем, што указује да су ризици Железнице у оквиру самопридржаја 
Компаније Дунав осигурање, односно суме осигурања/максимално могуће штете не прелазе 
самопридржај; подносиоци нису ни на један начин доказали на који начин би споразум 
између њих допринео унапређењу производње и промета, као ни подстицању економског 
напретка, јер се закључењем оваквог споразума генерално губи подстицај за унапређење 
квалитета понуде или подстицај да се понуди повољнија цена/премија осигурања, на шта 
указује и већи износ понуђене цене/премије осигурања од стране конзорцијума у односу на 
другог понуђача са самосталном понудом; Комисија је такође оценила да ни на један начин 
није доказано да се потрошачима обезбеђује правичан део користи, односно Комисији нису 
прихватљиви наводи подносиоца око високих лимита по осигурању одговорности, јер би 
евентуалним неисплаћивањем таквих штета од стране осигуравајућих друштава била 
угрожена само финансијска стабилност Железница, која је као таква већ нарушена; у захтеву 
није објашњено нити доказано који од услова прописаних Јавном набавком подносиоци не 
могу самостално испунити. 
 
Незадовољни коначним решењем Комисије, подносиоци захтева покренули су тужбом 
управни спор пред Управним судом.  
 
 

� Странке у поступку - подносиоци захтева: Wiener Stadtische осигурање адо и Uniqa 
осигурање адо 

 
врста споразума: хоризонтални споразум – споразум групе понуђача за пружање услуге 
осигурања за осигураника ЈП Електропривреда Србије. Датум закључења 27.3.2014.  
 
Основни разлози за закључење: застарелост опреме, велике могућности кумулације великог 
броја штета, што може довести до нарушења енергетске стабилности, те је споразум 
користан и за крајње потрошаче ради редовног снабдевања струјом и поправком хаварија у 
кратком року, велики износи сума осигурања у односу на самопридржаје учесника 
споразума онемогућавају појединачна осигуравајућа друштва да самостално носе ризик. 
 
Одлука Комисије: одобрено појединачно изузеће Решењем на период од 3 месеца од датума 
почетка осигуравајућег покрића. 
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� Странке у поступку - подносиоци захтева: Теленор банка и Asseco  
 
Врста споразума: вертикални споразум – уговор о Frontend систему – ексклузивна продаја. 
Датум закључења 1.7.2014. 
 
Основни разлози за закључење: имплементација додатних функционалности тзв директног 
банкарства, специфичне функционалности које су потпуна новина на српском банкарском 
тржишту, бољи садржај услуга, већи комформитет корисника, иноватнија, квалитетнија и 
лакша доступност услуга, већа безбедност трансакција, итд. 
  
Одлука Комисије: одобрено појединачно изузеће Решењем на период од 13 месеци од дана 
потписивања сертификата коначног пријема. 
 

 
� Странке у поступку - подносиоци захтева: British American Tobacco и Велетабак  

 
Споразум чије је изузеће тражено: врста споразума: вертикални споразум – уговор о 
дистрибуцији. Датум закључења 6.6.2014. 
 
Основни разлози за закључење: због непредвиђеног раскида претходног уговора БАТ-а са 
дистрибутером Директна трговина, БАТ је у циљу омогућавања даљег несметаног 
снадбевања малопродајних објеката и својих купаца, склопио овај уговор у прелазном 
периоду до проналаска новог дистрибутера.   
 
Одлука Комисије: одобрено појединачно изузеће Решењем на период од 12 месеци од дана 
закључења уговора. 
 
 

� Странке у поступку - подносиоци захтева: Wiener Stadtische осигурање адо, Гарант 
осигурање адо и АМС осигурање адо  

 
Врста споразума: хоризонтални уговор –споразум групе понуђача за пружање услуге 
осигурања за Службу заједничких послова града Новог Сада. Датум закључења 15.12.2014.  
 
Основни разлози за закључење: немогућност самосталног испуњења услова прописани   
јавном набавком.  
 
Одлука Комисије: одобрено појединачно изузеће Решењем  
 
 

� Странке у поступку - подносиоци захтева: Wiener осигурање адо и АМС осигурање 
адо 

 
Врста споразума чије је изузеће тражено: хоризонтални споразум – споразум групе 
понуђача за пружање услуга осигурања за Паркинг сервис.  
 
Одлука Комисије: по захтеву странке донет је закључак о обустави, разлог странке за 
одустајање од захтева: предметни споразум није реализован.  
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� Странке у поступку - подносиоци захтева: Wiener Stadtische осигурање адо и 
Глобос осигурање адо 

 
Врста споразума чије је изузеће тражено: хоризонтални уговор – уговор о споразуму групе 
понуђача за осигурање Студентског центра Београд. 
 
Одлука Комисије: по захтеву странке донет је закључак о обустави, разлог странке за 
одустајање од захтева: предметни споразум није реализован. 
 

 
� Странке у поступку - подносиоци захтева: Wiener Stadtische осигурање адо и Uniqa 

осигурање адо 
 
Врста споразума: хоризонтални споразум – споразум групе понуђача за пружање услуге 
осигурања за осигураника ЈП Електропривреда Србије.  
 
Одлука Комисије: по захтеву странке донет је закључак о обустави, разлог странке за 
одустајање од захтева: предметни споразум није реализован. 
 
 

� Странке у поступку - подносиоци захтева: Друштво за приватно обезбеђење G4S 
Secure Solutions d.o.o из Београда и Привредно друштво Securitas Services d.o.o. из 
Београда. 

 
Споразум чије је изузеће затражено: Захтевом је тражено појединачно изузеће од забране 
Споразума који су склопили друштва G4S и Securitas Services ради заједничког учешћа у 
отвореном поступку јавне набавке који је покренут од стране Привредног друштва за 
дистрибуцију електричне енергије „Југоисток“ д.о.о. из Ниша ради набавке услуге 
обезбеђења и заштите од пожара, а који по својој природи представља рестриктивни 
споразум.  
 
У захтеву је наведено да су друштва G4S и Securitas Services закључила предметни споразум 
како би била у позицији да поднесу понуду за предметну јавну набавку, односно како би 
заједно били у могућности да испуне тражене услове расписане у оквиру предметне јавне 
набавке, а које појединачно не могу да испуне, односно да расподеле ризик испуњења 
додатних услова и критеријума предметне набавке. 
 
Одлука Комисије: Закључено је да с обзиром да је Наручилац расписао предметну јавну 
набавку којом се захтева кумулативно испуњавање критеријума кадровског капацитета а не 
по партијама, да иако су подносиоци Захтева у могућности да самостално пруже предметну 
услугу само у појединим огранцима Наручиоца, да иако у одређеним градовима подносиоци 
Захтева имају тражени број запослених радника одређени број њих је већ ангажован на 
другим пословима, а с обзиром да није могуће лако и довољно брзо ангажовати нове раднике 
са траженим квалификацијама, подносиоци Захтева нису били у могућности да самостално 
наступе као понуђачи у предметној јавној набавци, односно нису појединачно могли 
испунити у целости услове везане за кадровски капацитет, а да исте испуњавају уколико 
поднесу заједничку понуду. Из наведених разлога донето је решење о изузећу од забране 
рестриктивног споразума, у трајању од 01.09.2014. године као дана закључења Споразума до 
31.12.2016. године.  
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Захтев за продужење периода трајања појединачног изузећа рестриктивног споразума од 

забране 

 
� Странке у поступку - подносиоци захтева: British American Tobacco South East 

Europe д.о.о. Београд;  British American Tobacco а.д. Врање;  Direct Group д.о.о. 
Београд и Директна трговина д.о.о. Београд. 

 
Споразум чије је изузеће затражено: Уговор о ексклузивној дистрибуцији цигарета 
 
Одлука Комисије: Комисије је донела Закључак о одбацивању захтева из разлога што 
предметни споразум ужива погодности изузећа од забране по категоријама споразума у 
смислу члана 13. Закона и Уредбе о споразумима између учесника на тржишту који послују 
на различитом нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од забране („Службени 
гласник РС“ бр. 11/2010), имајући у виду тржишно учешће уговорних страна на релевантним 
тржиштима и садржину предметног споразума. 
 
 
Изузеће од забране рестриктивног споразума о ексклузивној дистрибуцији 

 
� Странке у поступку - подносиоци захтева: Merck Sharp & Dohme B.V. из Холандије 

и Phoenix Pharma д.о.о, Београд. 
 
Споразум чије је изузеће затражено: Уговор о ексклузивној дистрибуцији за одређене 
фармацеутске производе лекова MSD који се набављају у апотекама на територији 
Републике Србије. Предмет Уговора је именовање Phoenix Pharma за ексклузивног 
дистрибутера предметних фармацеутских производа, за територију Републике Србије, за 
период од три године. 
 
Одлука Комисије: Комисија је донела Решење о изузећу рестриктивног споразума од забране 
на период од три године, под условом редовног извештавања Комисије о реализацији 
Уговора о ексклузивној дистрибуцији. Комисија је, за потребе предметног поступка, 
одредила релеватно тржиште као тржиште предметних производа и терапеутских замена у 
истој класи лекова, у складу са ATC класификацијом – закључно са 3. нивоом класификације. 
Комисија је, на основу података из списа предмета, утврдила да, због тржиштног учешћа 
производа MSD на тржишту, inter-brand конкуренција неће бити ограничена применом 
предметног споразума. С друге стране, intra-brand конкуренција ће постојати у нешто 
измењеном облику, тако што ће будући ексклузивни дистрибутер 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. Комисија је утврдила и да је питање постојања intra-brand 

конкуренције од нарочитог значаја, када је реч о поступцима јавних набавки, имајући у виду 
да се значајна количина предметних производа набави од стране апотекарских установа у 
поступцима јавних набавки. С тим у вези, Комисија је оценила да је, у циљу даљег 
сагледавања стања на релевантном тржишту, потребно пратити спровођење предметног 
Уговора,  како би се извршила и додатна провера обима у коме ће можда доћи и до извесног 
ограничења intra-brand конкуренције, а евентуално и inter-brand конкуренције на 
релевантном тржишту. 
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Изузеће од забране рестриктивног споразума о ексклузивној дистрибуцији  

 
� Странке у поступку - подносиоци захтева: Henkel Srbija д.о.о. из Београда и MD 

International д.о.о. из Београда 
 
Споразум чије је изузеће затражено: Уговор о ексклузивној дистрибуцији хемијских 
производа широке потрошње, што укључује детергенте и кућну хемију, на територији 
Србије. Производи који су предмет Уговора јесу детергенти и омекшивачи за веш, адитиви 
за прање веша, средства за ручно и машинско прање посуђа, средства за чишћење тоалета и 
прозора и други производи и хемијског асортимана Henkel-а. 
 
Одлука Комисије: Комисије је донела Решење о изузећу рестриктивног споразума од забране 
на период од три године. За потребе предметног поступка, релеватно тржиште производа је 
одређено као тржиште дистрибуције портфолиа производа из групе детергената и осталих 
средстава за чишћење. С обзиром на структуру предметног тржишта, односно тржишну 
снагу учесника у споразуму и њихових конкурената, не очекује се да ће Уговор о 
ексклузивној дистрибуцији довести до ограничења конкуренције на тржишту дистрибуције 
хемијских производа широке потрошње других произвођача. Комисија је имала у виду и да 
предметни уговор представља наставак сарадње између уговорних страна, која у 
досадашњем периоду, према подацима доступним Комисији, није произвела негативне 
ефекте по функционисање конкуренције на тржишту. 
 
 

Изузеће од забране рестриктивног споразума о ексклузивној дистрибуцији 

 

� Странке у поступку - подносиоци захтева: Henkel Srbija д.о.о. из Београда и „MD 
International д.о.о из Београда 

 
Споразум чије је изузеће затражено: Уговор о дистрибуцији козметичких производа широке 
потрошње, што укључује сапуне, дезодорансе, лосионе после бријања, гелове за туширање, 
купке, лосионе и млека за тело, гелове, креме, лакове и пене за косу, боје за косу, шампоне, 
пасте за зубе итд, на територији Републике Србије.    
 
Одлука Комисије: Комисије је донела Закључак о одбацивању захтева из разлога што 
предметни споразум ужива погодности изузећа од забране по категоријама споразума у 
смислу члана 13. Закона и Уредбе о споразумима између учесника на тржишту који послују 
на различитом нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од забране („Службени 
гласник РС“ бр. 11/2010), имајући у виду тржишно учешће уговорних страна на релевантним 
тржиштима и садржину предметног споразума. 
 
 
Изузеће од забране рестриктивног споразума о ексклузивној дистрибуцији  

 

� Странке у поступку - подносиоци захтева: Novo Nordisk Pharma из Београда и 
Phoenix Pharma д.о.о. из Београда 

 
Споразум чије је изузеће затражено: Анекс уговора о дистрибуцији за одређене 
фармацеутске производе привредног друштва Novo Nordisk, којим се успоставља 
ексклузивна дистрибуција за предметне лекове и ограничава трајање уговора на 5 (пет) 
година.  
 
Одлука Комисије: Комисија је донела Решење о изузећу рестриктивног споразума од забране 
на период од пет година, под условом редовног извештавања Комисије о реализацији 
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Уговора о ексклузивној дистрибуцији. Предметни производи се односе на лекова са листе 
лекова А и листе лекова Б Републичког фонда за здравствено осигурање и то: АТС3 група 
лекова у оквиру В02В и АТС3 групе лекова у оквиру Н01А, што представља релевантно 
тржиште поризвода за потребе предметног производа.  Комисија је оценила да, иако Novo 
Nordisk има значајно тржишно учешће на тржишту појединих лекова који су предмет 
изузећа, предметни споразум неће довести до ограничавања inter-brand конкуренције на 
релевантном тржишту из разлога што постоје отворени канали дистрибуције, не постоје 
значајније препреке уласку на тржиште и очекује се улазак нових конкурентских производа 
на тржиште у Републици Србији, што све представља предуслов за даљи развој тржишта. 
Комисија је оценила да је, у циљу даљег сагледавања стања на релевантном тржишту за лек 
који има значајније тржишно учешће, потребно пратити спровођење предметног Уговора, 
како би се извршила и додатна провера да ли ће примена споразума довести до значајнијег 
ограничења конкуренције. 
 
 

Изузеће од забране рестриктивног споразума о ексклузивној дистрибуцији  

 
� Странке у поступку - подносиоци захтева: Novo Nordisk Pharma из Београда и 

Phoenix Pharma д.о.о. из Београда 
 
Споразум чије је изузеће затражено: Анекс уговора о дистрибуцији за одређене 
фармацеутске производе привредног друштва Novo Nordisk, којима се важећи уговори 
мењају на начин што се успоставља ексклузивна дистрибуција за предметне лекове и 
ограничава трајање уговора на 5 (пет) година. Предметни производи се односе на лекове-
инсулине са листе лекова А Републичког фонда за здравствено осигурање. 
 
Одлука Комисије: Комисија је донела Решење о изузећу рестриктивног споразума од забране 
на период од пет година. Комисија је, за потребе предметног поступка, одредила релевантно 
тржиште као тржиште дистрибуције лекова у оквиру А10А класе лекова, у складу са AТС3 
класификацијом. Комисија је утврдила да предметни Уговор не садржи одредбе о забрани 
конкурисања и одредбе о ексклузивној набавци, тако да неће довести до ограничавања inter-

brand конкуренције на релевантном тржишту из разлога што не постоје значајне препреке за 
улазак на тржиште и постоје отворени канали дистрибуције, што представља предуслов за 
развој тржишта и приступ и експанизију конкурентских производа.  Поред наведеног, у 
циљу оцене ефеката предметног споразума, Комисија је узела у обзир и наводе из Захтева 
који се односе на чињеницу да аналогни инсулини представљају супституте за предметне 
лекове-хумане инсулине, који су све више у употреби будући да обезбеђује брже деловање 
терапије, као и продужено деловање у складу са стварним потребама пацијената. У погледу 
испуњености услова из чл. 11. Закона у погледу - доприноса унапређењу производње и 
промета, односно подстицању техничког или економског напретка, Комисија је уважила 
наводе подносилаца захтева о специфичности производа и унапређењу ефикасности и 
економичности у поступку набавке. 
 
 

4.2.2. Поступци појединачног изузећа у току на дан 31.12.2014. године 
 

� Странке у поступку: Центросинергија и British American Tobacco 
 
Врста споразума чије је изузеће тражено: вертикални уговор – уговор о дистрибуцији. 
Датум закључења 14.10.2014. 
 
Поступак по захтеву је у току 31.12.2014. године. 
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� Странке у поступку: Дунав осигурање адо, Generali осигурање адо и Wiener 

Stadtische осигурање адо 
 
Врста споразума чије је изузеће тражено: хоризонтални уговор – уговор о споразуму групе 
понуђача за пружање услуга осигурања имовине и запослених за ЈП Електропривреда 
Србије. Датум закључења 25.12.2014.  
 
Поступак по захтеву је у току 31.12.2014. године.  
 

Споразум чије је изузеће затражено: Захтев за изузеће од забране Споразума о заједничком 
учешћу у поступку јавне набавке услуга физичко-техничког обезбеђења објеката наручиоца 
ЈП Електромрежа Србије. Поступак по захтеву је у току на 31.12.2014. године. 
 
Обрада захтева је у току на дан 31.12.2014. године. 
 
 

� Захтев за изузеће рестриктивног споразума о пословној сарадњи од забране (подаци 

о учесницима у поступку нису наведени у интересу вођења поступка) 

 

Споразум чије је изузеће затражено: Уговор о пословној сарадњи између учесника на 
тржишту производње и продаје прехрамбених производа. 
 
Поступак по захтеву је у току на дан 31.12.2014. године. 
 
 

� Захтев за изузеће рестриктивног споразума о пословној сарадњи од забране (подаци 

о учесницима у поступку нису наведени у интересу вођења поступка) 

 
Споразум чије је изузеће затражено: Споразум о сарадњи између учесника на тржишту 
превоза путника и карго превоза у сектору авиосаобраћаја, који представља хорзонтални 
споразум о сарадњи. 
 
Поступак по захтеву је у току на дан 31.12.2014. године. 
 

 

4.3. Иницијативе за покретање поступка за утврђивање повреде 

конкуренције и други начини откривања повреда 

 
Највећи изазов ефикасној заштити конкуренције представља откривање учињених повреда. 
По Закону, поступак испитивања повреде конкуренције по службеној дужности се покреће 
када се, на основу достављених иницијатива, информација и других расположивих података, 
основано претпостави постојање повреде конкуренције. 
 
Иницијативе за покретање поступка испитивања повреде конкуренције су један од 
најзначајнијих извора сазнања, из ког разлога се с пуном пажњом приступа свакој  поднетој 
иницијативи. Комисија пре него што основано претпостави постојање повреде, предузима 
низ радњи у циљу прикупљања додатних података и информација, као што су захтев за 
достављање података и исправа од стране учесника на тржишту на кога се иницијатива 
односи, његових конкурената, других друштава који су учесници на истом тржишту, као и од 
државних органа, организација и регулаторних тела која имају ингеренције у предметном 
економском сектору, итд.  
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У циљу стимулисања учесника на тржишту да сами открију односно пријаве постојање 
рестриктивног споразума и своје учешће у истом, чланом 69. Закона, установљен је и тзв. 
leniency програм, који је, из европске регулативе, преузело и наше законодавство. Овим 
одредбама омогућава се да, под условима из Закона, учесник  на тржишту који пријави 
рестриктивни споразум, буде ослобођен од обавезе плаћања новчаног износа, иако је учинио 
повреду конкуренције. Поред Уредбе о условима за ослобађање обавезе плаћања новчаног 
износа мере заштите конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 50/2010) Комисија је, у циљу 
ефикасније примене овог института, донела и Смернице за примену члана 69. Закона и 
цитиране уредбе.  
 
Комисија пажљиво прати и изјаве и околности изнете у средствима јавног информисања, 
како би могла да испита изнете тврдње и реагује у складу са својим овлашћењима. 
Спровођење секторских анализа такође може бити ефикасан начин откривања повреде (више 
у делу 7). 
 
Након спроведеног испитивања случаја, подносилац иницијативе и друга лица се увек, у  
сваком конкретном случају, обавештава о исходу иницијативе, о утврђеним околностима и 
разлозима за одређену одлуку Комисије, што представља својеврсни вид јачања свести о 
значају заштите конкуренције. 
 
 

4.3.1. Иницијативе за покретање поступка повреде конкуренције 
 

*Напомена: У извештајном периоду покренута су 3 поступка за испитивање повреда 
конкуренције, али су ти поступци покренути на основу 4 поднете иницијативе 
 
 

• Обрађене иницијативе – покренути поступци 
 

� Садржина иницијативе: Јавно предузеће Електромрежа Србије, поднеском од 
14.07.2014. године, поднело је иницијативу за испитивање повреде конкуренције која 
је настала на начин да понуде понуђача Bora Kečić specijalni transporti d.o.o. Beograd и 
Large transport doo Beograd у јавној набавци број ЈН 419-13-0, Транспорт енергетског 
трансформатора и манипулативне активности у објектима Јавног предузећа 
Електромрежа Србије, нису независно састављене јер су у питању повезана лица; 

 

Странке на које се односила иницијатива: Bora Kečić specijalni transporti d.o.o. Beograd и 
Large transport doo Beograd;  
 

Врста повреде на коју се иницијатива односила: рестриктивни споразум - тајни договор 
понуђача о заједничком учествовању у поступку јавне набавке број ЈН 419-13-0; 

Обрађено и окончано 

Иницијативе 

Из 

претходног 

периода 

У 2014. 

години обавештењем 
Покретање 

поступка 

У обради 

10 38 34 4* 

Укупно 

48 38 

10 
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Исход иницијативе:  Анализирана је документација везана за поступак јавне набавке број ЈН 
419-13-0 и други расположиви подаци из којих је произашла основана претпоставка о 
постојању повредe конкуренције на основу чега је покренут поступак. 
 

� Садржина иницијативе: Према достављеним наводима, Одлуком Адвокатске коморе 
Србије о утврђивању висине трошкова уписа у именик адвоката, од 18.05.2012. 
године, одређен је превисок износ за упис у именик адвоката, што ствара баријеру 
уласку на тржиште пружања адвокатских услуга, које ограничење није повезано са 
објективним и неопходним критеријумима, нити су критеријуми повезани са 
циљевима и делатностима удружења. Искључиви разлог за прописивање висине 
трошкова уписа није квалитативне природе и није успостављање развоја квалитета 
адвокатских услуга, већ наметање финансијске баријере уласку и заштита тржишта за 
постојеће учеснике, што је очигледно из чињенице да су правила уласку 
дискриминаторна. На тржиштима где постоје баријере уласку, учесници на тржишту 
могу да наплаћују вишу цену, односно генерално цене расту а квалитет опада, што је 
у конкретном случају на штету корисника услуга, лица којима је правна помоћ 
неопходна. 

 

Исход иницијативе: на основу навода и аргумената из достављене иницијативе, проучене 
сходне европске праксе и одговарајућих прописа, уз упорно уздржавање Адвокатске коморе 
Србије да изнесе свој став на наводе Комисије, оцењено је да је основана претпоставка о 
постојању повреде конкуренције. 
 
 

� Странка/странке у поступку:  D&D Travel д.о.о., Ниш, D.J.D pevoz д.о.о., Ниш и 
„Јеремић превоз“ д.о.о. Ниш, сва три друштва регистрована на истој адреси: Ниш, 
улица Јастребачких партизана 71а, насеље „9.мај“. 

 
Врста повреде: повреда конкуренције из члана 10. Закона-постојање рестриктивног 
забрањеног споразума   („bid rigging”  или „намештена“ понуда). 
 
Исход иницијативе:  на основу детаљно испитаних навода у иницијативи и прибављене 
допунске документације од подносиоца иницијативе, оцењено је да постоји основана 
претпоставка повреде конкуренције из члана 10. Закона-рестриктивни споразум, који је, 
према одредби  става 3.  истог члана Закона, забрањен и ништав, а што је законски основ из 
члана 35. став 1. Закона, за покретање поступка по службеној дужности. Поступак је 
покренут Закључком председника Комисије од 10.10.2014. године. Све три странке у 
поступку су поднеле предлоге мера ради отклањања могућих повреда конкуренције, у складу 
са чланом 58. Закона. У циљу прибављања додатних информација, а ради одлучивања по 
поднетим захтевима, Комисија је странкама у поступку доставила  обавештења са захтевом 
за доставу додатних информација и изјашњења, као и закључке којима се налаже достава 
одређених података. Све три странке су поступиле по захтеву и закључцима Комисије. У 
току је припрема за извођење доказа вештачењем, за које је оцењено да је од значаја за даљи 
ток поступка. 
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• Обрађене иницијативе – завршено обавештењем – поступци нису 

покренути 
 

� Подносилац иницијативе: Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, 
Управа за инфраструктуру, Војнограђевински центар „Београд”  

 
Странке на које се односила иницијатива: ИМС а.д. Београд, ВМС д.о.о. Београд, РОК д.о.о. 
Београд и МИДВЕЈ МГВ д.о.о. Београд. 
 

Врста повреде на коју се иницијатива односила: рестриктивни споразум - тајни договор 
понуђача о заједничком учествовању у поступку јавне набавке ЈН бр. 22/2022-Израда 
техничке документације за извођење радова на изградњи хангара за смештај и одржавање 
ваздухоплова на локацији порушеног хангара на аеродрому „Батајница”. 
  

Исход иницијативе: Уговор о јавној набавци бр. 22/2012  од 16.01.2013. године је закључен 
са групом понуђача коју чине: ИМС а.д. Београд, Рок д.о.о. Београд и ВМС д.о.о. Београд. 
Решењем о усвајању техничке документације инт.бр.2925-71/2012 од 31.12.2013. године 
констатовано је да су Главни пројекат израдили пројектанти: ИМС а.д. Београд, ВМС д.о.о. 
Београд, РОК д.о.о. Београд и МИДВЕЈ МГВ д.о.о. Београд. Из наведеног произлази да је 
уговорен извршен и од друштва које није пријављено у поступку као подизвођач. Одредбама 
члана 49. Закона о јавним набавкама је прописано да је наручилац дужан да у конкурсној 
документацији захтева од понуђача да у понуди наведе да ли ће извршење набавке 
делимично поверити подизвођачу. Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор 
између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 
Сходно наведеном, закључено је да су повређене одредбе Закона о јавним набавкама, из ког 
разлога Комисија није надлежна да поступа по овој иницијативи и предложила је 
подносиоцу да искористи средства предвиђена наведеним законом. 
 

 

� Подносилац иницијативе: Пословно удружење понуђача Србије у поступцима 
јавних набавки, Крагујевац 

 
Странка на коју се односила иницијатива: Град Ниш. 
 

Врста повреде на коју се иницијатива односила: неспровођење јавне набавке - повреда 
конкуренције због тога што је Град Ниш доделио обављање послова ЈП „Naissus“ Ниш без 
спровођења поступка јавне набавке. 
 

Исход иницијативе: Комисија се огласила ненадлежном будући да се пријава података о 
повреди конкуренције у поступку јавне набавке односи искључиво на пријаву околности из 
којих произлази да понуде два или више понуђача нису састављене независно а у 
конкретном случају уопште није спроведена јавна набавка. Како је суштина јавне набавке да 
се у процесу такмичења изабере најбоља понуда у случају у којем је спровођење јавне 
набавке по Закону о јавним набавкама обавезно, а наручилац набави добро без спровођења 
јавне набавке, самим тим долази до спречавања конкуренције. Према одредбама Закона о 
заштити конкуренције у тој ситуацију није прописано да Комисија покреће поступак али 
може да предузме активности на развијању свести о потреби заштите конкуренције и укаже 
надлежном органу да његове одлуке имају утицај на конкуренцију на тржишту. У том 
смислу Комисија је упутила мишљење Граду Нишу. 
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� Подносилац иницијативе: Дринско лимске хидроелектране“ д.о.о. Бајина Башта 
 
Странка на коју се односила иницијатива: СР Metalika – G, Војка и Minel General Еlectric 
доо Београд.  
 

Врста повреде на коју се иницијатива односила: рестриктивни споразум - тајни договор 
понуђача о заједничком учествовању у поступку јавне набавке ЈНМВ ЗН-ЗВ 10/2014 – 
Набавка електрографитних четкица за потребе привредног друштва „Дринско  лимске 
хидроелектране“ д.о.о. Бајина Башта, за Огранак ХЕ Зворник. 
 

Исход иницијативе: Оцењено је да расположиви докази о могућем тајном договору чланова 
породице, као власника два понуђача, да учествују заједнички у понуди ЈНМВ ЗН-ЗВ 10/2014 
нису довољни за основану претпоставку постојања повреде конкуренције, а тиме ни за 
одлуку о покретању поступка испитивања повреде конкуренције по службеној дужности. 
Одлучујући о основаности сумње у изјаве о независно припремљеним понудама, уочено је да 
постоји могућност да је наручилац прописивањем услова конкурсне документације и 
начином на који је организовао јавну набавку, допринео смањењу броја пријављених 
понуђача, због чега је Комисија предузела активности на развијању свести о потреби заштите 
конкуренције и указала наручиоцу да његове одлуке имају утицаја на конкуренцију на 
тржишту. Истовремено је, позивајући се на одредбе Меморандума o сарадњи од 25.04.2014. 
године, који је потписан као мера Акционог плана за борбу против корупције у Републици 
Србији, између Управе за јавне набавке, Републичке комисије за заштиту права у поступцима 
јавних набавки, Министарства финансија, Министарства привреде, Државне ревизорске 
институције, Агенције за борбу против корупције, Савета за борбу против корупције и 
Комисије за заштиту конкуренције, о томе обавестила Управу за јавне набавке, Републичку 
комисију за заштиту права у поступцима јавних набавки и Агенцију за борбу против 
корупције. Такође, предложено је Управи за јавне набавке да предвиди у оквиру обрасца - 
изјава о независно поднетој понуди, пријављивање повезаности лица која учествују у истом 
поступку јавне набавке као и начин на који су повезани.  
 

 
� Подносилац иницијативе:  физичко лице против ЈП Паркинг сервис  

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: злоупотреба доминантног положаја. 
Подносилац иницијативе је навео да Паркинг сервис злоупотребљава свој положај на 3 
начина: како је једини овлашћен да односи непрописно паркирана возила, ту услугу 
наплаћује вишеструко више, у вези повлашћених карата за паркинг у зонама са временским 
ограничењем, регистрована правна лица са адресама у зонама плаћају вишеструко више и, 
наплата паркирања се врши у року од 15 минута, јер Паркинг сервис тумачи да се власник 
паркираног возила определио за куповину дневне карте, односно  уколико се не плати одмах 
Паркинг сервис наплаћује додатну карту која кошта вишеструко пута више. Комисија је 
упутила захтев за доставу података Паркинг сервису, прикупила различите узорке рачуна из 
делатности које врши Паркинг сервис и извршила увид у релевантне прописе за ову област. 
 
Исход иницијативе: послато је обавештење подносиоцу да је на основу тумачења Закона и 
подзаконских аката који регулишу област којом се бави „Паркинг сервис“: Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“ број 41/09 и 101/11), Закона о 
јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/12), Закона о комуналним 
делатностима („Службени гласник РС“ број 88/11), Одлуке Владе Републике Србије 
(„Службени гласник РС“ број 109/2009), анализе узорка рачуна за плаћање казни за 
непрописно паркирање и осталих релевантних података, оцењено да се у конкретном случају 
не може основано претпоставити постојање повреде конкуренције. 
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� Подносилац иницијативе:  ЈКП Погребно Суботица,  против Фунеро доо, Суботица 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: злоупотреба доминантног положаја; 
Подносилац иницијативе је навео да Фунеро врши повреду конкуренције у вези пружања 
услуге церемонијала сахране јер, на црквеном делу највећег католичког гробља у Суботици, 
гробља светог Петра и Павла, ову услугу искључиво пружа предузеће Фунеро. Комисија је 
тражила допуну захтева, извршила увид у предмет са истим учесницима из ранијег периода и 
извршила увид у релевантне законске прописе из ове области.  
 
Исход иницијативе: послато је обавештење подносиоцу да из података којима је располагала 
Комисија, произлази закључак да на око 88%  територије Суботице постоји могућност 
избора учесника на тржишту, који ће пружити услугу церемонијала сахране, односно да је 
мање од 12% територије затворено за конкуренцију. Сходно томе Комисија је извела 
закључак да се, по садашњем стању ствари, не ради о акту и/или радњи који може да 
значајно ограничи, наруши или спречи конкуренцију, што је неопходан услов, сходно члану 
9. Закона, за постојање повреде конкуренције.  
 
 

� Подносилац иницијативе: Trans-trade, Футог против ЈП Војводинашуме, 
Петроварадин 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила:  злоупотреба доминантног положаја у вези 
јавне набавке дрвних сортимената-трупаца тополе; Подносилац иницијативе је навео да му 
ЈП Војводинашуме нису омогућиле склапање уговора за набавку сирових трупаца тополе и 
да је због тога претрпео штету, јер се трупцима тополе морао снабдевати из иностранства, 
као и да су ЈП Војводинашуме без икаквих критеријума додељивале уговоре и без јавних 
позива. Комисија је тражила допуну захтева, извршила увид у предмет са истим учесницима 
из ранијег периода и извршила увид у релевантне законске прописе из ове области. 
 
Исход иницијативе: послато је обавештење подносиоцу да на основу расположиве 
документације Комисија није утврдила да постоји сметња да се подносилац иницијативе 
сировином снабдева и од других учесника на територији Републике Србије. Такође, 
Комисија је оценила да  осим трупаца тополе постоји могућност коришћења и прераде и 
других дрвних сортимената, те је Комисија закључила да нису примењени неједнаки услови 
на исте послове за различите учеснике на тржишту и да не постоји ограничавање 
производње, тржишта или техничког развоја, односно да нема основа за покретање поступка. 
 
 

� Подносилац иницијативе: ЈП Електропривреда Србије, Београд против 
осигуравајућих друштава: Дунав осигурање, Београд, Делта Генерали осигурање, 
Београд и ДДОР Нови Сад осигурање, Нови Сад 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: злоупотреба доминантног положаја; 
Подносилац је навео да су учесници у конзорцијуму разменом поверљивих пословних 
информација, заједничким радом на процени будуће понуде и усаглашавањем услова за 
заједнички наступ, који су утврђени у самом тексту уговора о конзорцијуму, извршили 
повреду члана 10. Закона о заштити конкуренције. Комисија је на основу брижљиве оцене 
свих навода из иницијативе и одговора које су доставила осигуравајућа друштва, сходно 
захтеву Комисије потврдила да се у конкретном случају ради о споразуму који по својим 
битним обележјима одговара дефиницији рестриктивног споразума из члана 10. Закона, али 
је истовремено констатовано да је тај споразум изузет од забране, у складу са Законом, у 
поступку појединачног изузећа од забране који је спроведен пред овом Комисијом. 
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Исход иницијативе: послато је обавештење подносиоцу у којем је Комисија навела, осим 
истакнутог у претходном пасусу и да је појединачно изузеће конкретног споразума од 
забране одобрено под одређеним јасно дефинисаним условима, пре свега из разлога што је, 
одлуком самог ЈП Електропривреда Србија као наручиоца, јавна набавка расписана за веома 
дуг период од 4 године. Такође Комисија је у обавештењу истакла и да невезано за решење 
Комисије о појединачном изузећу споразума од забране, наручилац је у поступку јавне 
набавке потпуно слободан да, под условима дефинисаним у тендерској документацији и у 
складу са Законом о јавним набавкама, изабере понуђача чија је понуда оцењена као 
најповољнија. Комисија је такође навела да је једина понуда за осигурање ризика ЕПС-а била 
управо понуда конзорцијума означеног у иницијативи, што је такође била, иако не и 
одлучујућа, околност коју је Комисија имала у виду. Осим ових навода Комисија је истакла и 
да се надлежни орган Комисије одредио о разлозима и испуњености услова у образложењу 
цитираног решења о појединачном изузећу, под којима Комисија, као једина надлежна 
организација овлашћена Законом, може одобрити појединачно изузеће од забране 
рестриктивног споразума. 
 
 

� Подносилац иницијативе:  Медисал против КБЦ „Драгиша Мишовић – Дедиње“ 
 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: злоупотреба доминантног положаја; 
Подносилац је навео да је наручилац  јавне набавке спровео преговарачки поступак без 
објављивања јавног позива, те да је предвидео рок за доставу понуда краћи од 7 дана. Такође 
запослени у фирми PTM doo из Шапца су искористили противправно добијене копије 
сертификата пре доношења одлуке, односно омогућен им је неовлашћен приступ другим 
понудама пре одлуке о додели уговора. Комисија се није упуштала у даље истраживање по 
иницијативи, јер је, из достављене документације уз захтев, недвосмислено могло да се 
закључи да, пријављена повреда не представља надлежност Комисије.  
 
Исход иницијативе: послато је обавештење подносиоцу да „намештање понуда“ јесте облик 
рестриктивног споразума и представља повреду конкуренције, али само под условом да се 
ради о споразуму између учесника на тржишту који за циљ или последицу има значајно 
ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на територији Републике Србије. 
Ова врста повреде конкуренције подразумева постојање забрањеног договора конкурената 
који, као понуђачи учествују у поступку јавне набавке. Ова врста договора, иако може узети 
различите облике, увек се своди на договор о томе који од учесника забрањеног договора ће 
победити на тендеру, по којој цени и под којим условима.  Сваки евентуално забрањени 
договор између наручиоца и неког од понуђача, није питање које је у надлежности Комисије. 
Комисија је у обавештењу упутила подносиоца ком надлежном органу да се обрати. 
 

 
� Подносилац иницијативе: Маратон против Општине Темерин 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила:  злоупотреба доминантног положаја у вези 
са јавном набавком коју је расписала општина, за санацију и адаптацију вишенаменског 
спортског игралишта. Поред обавезних постављени сз и додатни услови, који се појављују и 
у више других јавних набавки, а којe испуњава само један понуђач у Републици Србији. 
Комисија се није упуштала у даље истраживање по иницијативи, јер је, из достављене 
документације уз захтев, недвосмислено могло да се закључи да, пријављена повреда не 
представља надлежност Комисије.  
 
Исход иницијативе: послато је обавештење подносиоцу да „намештање понуда“ јесте облик 
рестриктивног споразума и представља повреду конкуренције, али само под условом да се 
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ради о споразуму, између учесника на тржишту, који за циљ или последицу има значајно 
ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на територији Републике Србије. 
Ова врста повреде конкуренције подразумева постојање забрањеног договора конкурената 
који, као понуђачи, учествују у поступку јавне набавке. Ова врста договора, иако може узети 
различите облике, увек се своди на договор о томе који од учесника забрањеног договора ће 
победити на тендеру, по којој цени и под којим условима.  Сваки евентуално забрањени 
договор између наручиоца и неког од понуђача, није питање које је у надлежности Комисије. 
Комисија је у обавештењу упутила подносиоца ком надлежном органу да се обрати.  
 

 
� Подносилац иницијативе: Топлички центар за демократију против дирекције за 

јавни превоз града Ниша  
 
Врста повреде на коју се иницијатива односила:  злоупотреба доминантног положаја, 
подносилац је навео да Дирекција за јавни превоз објавила позив за подношење понуда и да 
је у конкурсној документацији, критеријум за доделу уговора, економски најповољнија 
понуда. У једној од партија цена по пређеном километру далеко је испод тржишне цене, 
односно процењене вредности, из чега подносилац закључује да су, услови за учешће у 
поступку јавне набавке, прилагођени победнику тендера. Комисија се није упуштала у даље 
истраживање по иницијативи, јер је из достављене документације уз захтев, недвосмислено 
могло да се закључи да пријављена повреда не представља надлежност Комисије.  
 
Исход иницијативе: послато обавештење подносиоцу да „намештање понуда“ јесте облик 
рестриктивног споразума и представља повреду конкуренције, али само под условом да се 
ради о споразуму, између учесника на тржишту, који за циљ или последицу има значајно 
ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције на територији Републике Србије. 
Ова врста повреде конкуренције подразумева постојање забрањеног договора конкурената 
који, као понуђачи учествују у поступку јавне набавке. Ова врста договора, иако може узети 
различите облике, увек се своди на договор о томе који од учесника забрањеног договора ће 
победити на тендеру, по којој цени и под којим условима.  Сваки евентуално забрањени 
договор између наручиоца и неког од понуђача, није питање које је у надлежности Комисије. 
Комисија је у обавештењу упутила подносиоца ком надлежном органу да се обрати.                                    
 
 

� Подносилац иницијативе: иницијатива поднета од стране друштва Нова трговина 
д.о.о. Ваљево, против привредног друштва Рударски басен „Колубара“ д.о.о. 
Лазаревац и иницијатива поднета од стране друштва „БОР“ д.о.о. Темерин против 
друштва Термоелектране и копови „Костолац“ д.о.о. Костолац 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила:  злоупотреба доминантног положаја из 
члана 16. Закона (иницијатива Нова трговина и иницијатива БОР Темерин из 2012. године) и   
рестриктивни споразум из члана 10. став 2. тачка 3)  Закона (иницијатива Нове трговине од 
17.09.2013. године). 
 
Исход иницијативе: Прикупљена је обимна документација од друштава против којих је 
поднета иницијатива, али и од знатног броја осталих учесника на тржишту-купаца угља из 
производног асортимана ТЕ-КО Костолац и РБ Колубара, путем јавног огласа, у периоду 
2010-2012 година, као и конкурсна документација по спроведеним  поступцима за продају 
угља путем јавног огласа у 2013. години од стране ТЕ-КО Костолац и РБ Колубара. Комисија 
је доставила Обавештење подносиоцу иницијативе Нова трговина, да није утврђено 
постојање повреде конкуренције из члана 16. став 2. тачка 3) (основ у првој иницијативи 
поднетој крајем 2012. године), као ни из члана 10. став 2. тачка 3) Закона (основ у другој 
иницијативи поднетој 17.09.2013. године), а подносиоцу иницијативе БОР Темерин 
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Обавештење да није утврђено постојање било ког вида повреде конкуренције из члана 16. 
Закона. Оба подносиоца иницијатива су обавештена да нису испуњени услови из члана 35. 
Закона за покретање поступка по службеној дужности. 
 
Израђена је „Информација о продаји угља за потребе широке потрошње из производног 
асортимана Рударског басена „Колубара“ д.о.о., Лазаревац и Термоелектране и копови 
„Костолац“ д.о.о. Костолац, путем јавног оглашавања  у периоду  2010-2013. година“ која је 
достављена:Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, Министарству 
спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, ЈП ЕПС, ТЕ-КО Костолац и РБ 
Колубара, а која је, марта 2014. године, објављена на службеној интернет страници 
Комисије. У Информацији Комисија наводи податке и информације  до којих је дошла у току 
поступка испитивања основаности навода у иницијативама поднетим против РБ Колубара и 
ТЕ-КО Костолац, који су пажљиво анализирани са становишта примене прописа о заштити 
конкуренције и који указују на могућа ограничења самог „приступа“ тржишту, а узрочно-
последично могу довести и до повреде одредаба Закона: 

- критеријуми за оцену пријава, садржани у Упутству за подношење пријава (у даљем 
тексту означено као: Упутство), које је саставни део сваке конкурсне документације (и 
РБ-Колубара и ТЕ-КО Костолац) и које би по својој природи требало да олакша 
учествовање у поступку, садржи сложене процедуре прибављања документације, која 
је означена као „обавезна“ а изостанак  само једног од тражених документа уз пријаву, 
довољан је разлог за одбацивање такве пријаве као непотпуне; 

- дискриминација учесника у јавним огласима ТЕ-КО Костолац за продају угља за 
потребе широке потрошње у 2010. и 2011. години-правних лица која испуњавају 
законом прописане услове за обављање делатности из предмета понуде, јер право 
учешћа имају и државни органи и друштвене установе, којима према 
критеријуму:“карактер купца“ припада највећи број бодова, а уколико више купаца 
оствари исти број бодова, предност имају државни органи и друштвене установе, иако 
не испуњавају већину критеријума из јавног огласа, које морају да испуне остали 
учесници (поседовање: стоваришта, теретног возила, колске ваге). Наведени субјекти 
остварују значајну предност приликом бодовања и по критеријуму „број запослених“,  
иако купују угаљ искључиво за своје потребе, а не за даљу продају; 

- методологија расподеле угља по спроведеном јавном огласу, код оба друштва, одређује 
се накнадно у зависности од броја приспелих пријава у односу на оглашену количину 
угља, што је чини нетранспарентном, односно непознатом потенцијалним купцима 
угља у моменту подношења пријаве; 

- оба друштва задржавају право да, уколико након пријема пријава и расподеле количина 
угља по ранг листама, а према накнадно утврђеној методологији, преостану 
нерасподељене количине угља, понуде веће количине оним купцима којима су 
одређене количине угља, на основу оствареног броја бодова, претходно већ додељене, 
као и да тим купцима понуде додатне количине угља, додељене другим купцима који 
нису извршили уплате у одговарајућем року, без могућности да се  расположиве 
количине угља доделе купцима чије су пријаве оцењене као исправне и потпуне и 
којима је додељен   припадајући број бодова, али им  није додељен угаљ;ТЕ-КО 
Костолац , поред продаје угља по јавним огласима, врши и продају угља друштву 
„Аутотранспорт“ д.о.о.Костолац, под условом да ово друштво изврши испоруку и 
снабдевање угљем пензионерских, инвалидских и сидникалних организација, по 
произвођачкој цени увећаној за транспортне и манипулативне трошкове.  Наведено 
друштво се јавља и у улози добављача другим учесницима на тржишту, међу којима су 
и директни купци угља по јавним огласима ТЕ-КО Костолац али и РБ Колубара, уз  
основану претпоставку да наведено друштво, у даљој продаји, пласира угаљ на 
тржиште пре свега оним купцима којима су већ додељене одређене количине по јавним 
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огласима, по ценама које се могу знатно разликовати од цена  по којима  снабдева 
пензионерске, инвалидске и синдикалне организације; 

- од 35 купаца којима је ТЕ-КО Костолац доделио одређене количине угља по 
спроведеном јавном огласу у 2012. години, 22 купца су из истог управног  округа 
(Браничевски округ), уз напомену да према Уредби о управним окрузима („Службени 
гласник РС“ број 15/06), у Републици Србији има укупно  29 управних округа, односно 
24 округа  без Косова и Метохије. Највећи број купаца којима је додељен угаљ су из 
малих места, односно  насеља, па чак по два купца из истог насеља  добијају угаљ; 

- ЈП ЕПС, чија су зависна друштва ТЕ-КО Костолац и РБ Колубара, већ дуже време се 
суочава са губицима, а оба наведена друштва продају угаљ по произвођачким ценама и 
то непромењеним у периоду дужем од годину дана, док њихови директни купци, као и 
купци тих купаца, увећавају своје продајне цене, које су код појединих купаца, према 
оцени Комисије, неоправдано високе са исто тако неоправдано високим маржама. 

 
Порема оцени Комисије, налази који су изнети у Информацији, стварају услове и могу 
довести до неоправданог увећања цена, како у велепродаји, тако и у малопродаји угља као 
значајног енергента, крајњим купцима-физичким лицима, а могао би се извести и закључак 
да описани начин продаје угља, за којим је на тржишту очигледно већа тражња од понуде, 
ствара могућност да одређена група купаца, у даљој продаји, стиче и екстрапрофит.    
 
Поводом наведене информације, ЈП ЕПС је јуна 2014. године, доставио Комисији „Извештај 
о извршеној интерној ревизији продаје угља за потребе широке потрошње из производног 
програма ПД РБ „Колубара“ д.о.о. Лазаревац и ПД „ТЕ-КО Костолац“ д.о.о. Костолац“, у 
којем су, у највећој мери, потврђени налази Комисије садржани у Информацији, уз напомену 
да се Ревизорски тим  није бавио питањем цена угља у даљој продаји, које је, врло детаљно, 
обрађено у Информацији, јер то није био предмет ревизије. Предмет ревизије је било само 
испитивање законитости и сврсисходности продаје угља за потребе широке потрошње из 
производног асортимана РБ Колубара и ТЕ-КО Костолац, путем јавног оглашавања. То је 
свакако доказ да је Информација  постигла очекиване ефекте,  што је и био циљ њене израде. 
 

 
� Подносилац иницијативе: подносилац иницијативе физичко лице из Београда, а 

иницијатива је поднета против компаније Теленор из Београда 
 
Врста повреде на коју се иницијатива односила:   „Захтев за ослобађање од обавезе настале 
на  бази монополског уговора и поништавање делова типског уговора који се користи од 
стране компаније Теленор из Београда и последице које настају на бази таквог уговора“. 
 
Исход иницијативе:   Достављено је Обавештење подносиоцу иницијативе да нису испуњени 
услови из члана 35. став 1. Закона, за покретање поступка по службеној дужности, а да 
Комисија није надлежна  да подносиоца иницијативе „ослободи обавезе настале на бази 
монополског уговора“, нити да поништи „делове типског уговора који се користи од стране 
компаније Теленор и последица које настају на бази таквог уговора“, као ни да предузме 
мере за заштиту подносиоца иницијативе и осталих грађана Србије „од последица делова 
монополског типског уговора компаније Теленор који морају да потпишу корисници услуга 
ове компаније и излагања грађана Србије злоупотребама и пиратском понашању у 
међународном телефонском саобраћају/ромингу“, како је подносилац иницијативе захтевао 
од Комисије у поднетој иницијативи.  
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� Подносилац иницијативе:  Иницијативу поднео ГАГА ТУРС Златибор д.о.о. 
Београд-Огранак ГАГА Ужице против ЗЛАТАН ПРЕВОЗ д.о.о. Ужице 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: злоупотреба монополског положаја од 
стране ЗЛАТАН ПРЕВОЗ д.о.о. Ужице, као закупца Аутобуске станице Ужице, због 
повећања цене перонских карата на 200,00 динара за путнике оних превозника који нису 
закључили Уговор о продаји карата са ЗЛАТАН ПРЕВОЗ, док  цене перонских карата износе 
50,00 динара за путнике оних превозника који су закључили наведени уговор (продаја 
превозних карата тих превозника на шалтерима ЗЛАТАН ПРЕВОЗ). 
 
Исход иницијативе: Достављено је Обавештење подносиоцу иницијативе да је, према 
изјашњењу ЗЛАТАН ПРЕВОЗ, увећана цена перонских карата  наплаћивана само три дана, а 
по истеку тог периода је враћена на ниво од пре повећања о чему је, као доказ, достављена 
копија важећег ценовника, па не постоји основана претпоставка повреде конкуренције на 
коју се указује у иницијативи, односно, није испуњен услов из члана 35. став 1. Закона за 
покретање поступка по службеној дужности. 
 
 

� Подносилац иницијативе: Физичко лице из Сомбора је подносилац иницијативе 
против Raiffeisen банка а.д. Београд и UNIQA неживотно осигурање а.д.о. Београд 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: злоупотреба доминантног положаја од 
стране Raiffeisen банке и UNIQA неживотног осигурања. 
 
Исход иницијативе:  Прибављена су изјашњења и релевантна документација од Raiffeisen 
банке и UNIQA неживотног осигурања, као и детаљне информације и обимна документација 
од 10 банака-учесника на истом тржишту на којем је учесник и Raiffeisen банка. На основу 
јавно доступних података објављених на интернет страници НБС (Извештај Сектора за 
контролу банака и Извештај Сектора за надзор над обављањем делатности осигурања-оба 
извештаја за III квартал 2013.године), на тржишту банкарских услуга послује 30 банака, а 
учешће Raiffeisen банке  је 7,8%, док на тржишту неживотног опсигурања послује 17 
друштава од којих се 11 бави само неживотним осигурањем, а 6 и животним и неживотним 
осигурањем, где је учешће   UNIQA неживотног осигурања 6,77%.  Подносиоцу иницијативе 
је достављено Обавештење о коначном исходу иницијативе, у којем је наведено да 
злоупотребу доминантног положаја може учинити само онај учесник на тржишту који има 
такав положај, а како на основу  свих прикупљених, обрађених и анализираних података, 
није било могуће утврдити постојање доминантног положаја Raiffeisen банке на тржишту 
банкарских услуга, нити UNIQA неживотног осигурања на тржишту  на којем је то 
осигуравајуће друштво учесник, то није било могуће основано претпоставити ни постојање 
повреде конкуренције у виду злоупотребе доминантног положаја из члана 16. Закона, па није  
испуњен ни законски услов из члана 35. став 1. за покретање поступка по службеној 
дужности против Raiffeisen банке и UNIQA неживотног осигурања. Имајући у виду могуће 
економске последице на које је указано  у иницијативи, Комисија је упутила подносиоца 
иницијативе на одредбе Закона о заштити корисника финансијских услуга („Службени 
гласник РС“ број 36/2011), посебно на члан 17. тог закона, као и на одредбе Закона о заштити 
потрошача финансијских услуга („Службени гласник РС“ број 62/2014), посебно на члан 21. 
став 2. и чл. 22. и 46. наведеног закона. 
 
Поводом информација до којих је дошла у току испитивања основаности наведене 
иницијативе, Комисија је упутила НБС „Информацију о запажањима на тржишту банкарских 
производа-готовинских кредита обезбеђених неживотним осигурањем корисника“. У 
Информацији, Комисија наводи да је поред испитивања основаности навода у иницијативи, 
испитивала и услове под којима и друге банке одобравају готовинске кредите и да је овим 
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испитивањем обухваћено 11 банака (10 са списка  НБС највећих банака). Комисија даље 
наводиу Информацији, да се не доводи у питање слобода било које банке да у поступку 
одобравања кредита цени да ли полиса осигурања од одређене врсте ризика може 
представљати одговарајуће и довољно средство обезбеђења, али да  скреће пажњу на то, да 
клијент свакако треба да има  могућност слободног избора између више осигуравајућих 
друштава, а чије полисе осигурања у потпуности задовољавају захтеве банке у погледу 
квалитетног обезбеђења одобреног кредита. На тај начин избегле би се ситуације у којима су 
клијенти банке условљени да, приликом одобравања кредита, морају закључити уговор само 
са једним одређеним друштвом за осигурање, а са друге стране, што је са становишта 
спровођења политике заштите конкуренције посебно значајно, на овом тржишту осигурања 
превентивно би било спречено стање које би у већој мери погодовало евентуалном 
закључењу забрањених споразума између осигуравајућих друштава. Из тог разлога, 
Комисија у Информацији оцењује, да би препорука Народне банке Србије, дата свим 
банкама које послују у домаћем банкарском сектору, значајно допринела ефективној 
конкуренцији, како у сектору банкарских услуга, тако и у сектору осигурања, а свакако би 
превентивно деловала на могућност настанка евентуалних повреда конкуренције на оба 
наведена тржишта. 
 

 

� Подносилац иницијативе: „Eurocom International“ д.о.о. Београд, иницијатива 
поднета против Удружења књижара Србије 

 

Врста повреде на коју се иницијатива односила: повреда конкуренције из члана 10. Закона, 
према наводима из иницијативе, учињена доношењем Одлуке о ценама изложбеног простора 
(штанда) на сајму „Школа-School 2014“. 
 

Исход иницијативе: На основу свих чињеница, утврђених у поступку испитивања навода 
подносиоца иницијативе, и по прибављеном мишљењу Удружења књижара Србије, 
Комисија је оценила да се не може основано претпоставити постојање повреде конкуренције 
на коју је указано у иницијативи и да, сагласно томе, нису испуњени законски услови  за 
покретање поступка по службеној дужности. У погледу примене неједнаких услова на 
друштва чији су оснивачи нерезидентна лица, код одређивања висине закупа излагачког 
простора, Комисија је нашла да наведена пракса, може представљати вид ценовне 
дискриминације, али да се, узимајући у обзир утврђено чињенично стање, не може основано 
претпоставити да доводи до значајног ограничавања и/или нарушавања конкуренције. У 
погледу навода да се предметном одлуком примењују неједнаки услови у смислу члана 10. 
Закона, Комисија је оценила да прављење разлике између чланова и не-чланова Удружења, 
где се члановима Удружења пружају погодности у виду ниже цене закупа излагачког 
простора, јесте економски оправдано, будући да исти учествују у финансирању рада 
удружења, па и организовања сајамске манифестације.  
 

 

� Подносилац иницијативе:  Универекспорт експорт-импорт д.о.о. Нови Сад, 
иницијатива поднета против Агрокор д.д., Загреб (Република Хрватска) 

 

Врста повреде на коју се иницијатива односила: предметна иницијатива се односила на 
повреду конкуренције из члана 16. Закона, коју је, према наводима из иницијативе, учинило 
привредно друштво Mercator-S нудећи вишу цену закупа закуподавцу, у односу на цену 
закупа, коју је у току преговора нудио подносилац иницијативе власнику пословног 
простора. 
 

Исход иницијативе: На основу свих чињеница, утврђених у поступку испитивања навода 
подносиоца иницијативе, Комисија је оценила да се не може основано претпоставити 
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постојање повреде конкуренције на коју је указано у иницијативи и да, сагласно томе, нису 
испуњени законски услови  за покретање поступка по службеној дужности. Наиме, у 
тренутку разматрања предметне иницијативе, концентрација између Агрокора и Mercator-S 
није била још реализована, те је у том смислу, навођење Агрокора, као закупца наведеног 
објекта, било погрешно. Закупац пословног објекта је привредно друштво Mercator-S, као 
самосталан учесник на тржишту у тренутку закључења уговора о закупу. Такође, понашање 
купца који нуди закуподавцу вишу цену закупа, у преговорима, ради издавања у закуп 
пословног простора на одређеној локацији, не може се сматрати радњом повреде 
конкуренције. Погрешно је и то што је један пословни објекат означен као релевантно 
географско тржиште, на коме је наводно учињена радња злоупотребе доминантног положаја.  
 

 

� Подносилац иницијативе: „Yunycom“ д.о.о. Београд, иницијатива поднета против 
Еуромедицина, д.о.о. Нови Сад 

 

Врста повреде на коју се иницијатива односила:  предметна иницијатива се односила на 
повреду конкуренције из члана 16. Закона. 
 

Исход иницијативе: На основу свих чињеница, утврђених у поступку испитивања навода 
подносиоца иницијативе, и по прибављеном изјашњењу Еуромедицине д.о.о. Нови Сад, 
Комисија је оценила да се не може основано претпоставити постојање повреде конкуренције 
на коју је указано у иницијативи и да, сагласно томе, нису испуњени законски услови  за 
покретање поступка по службеној дужности. Наиме, у погледу тврдњи да Еуромедицина 
примењује неједнаке услове у смислу члана 16. став 2) тачка 3. Закона, приложена 
документација, о исходима поступака јавних набавки, не указује на постојање наведене 
праксе. 
 

 

� Подносилац иницијативе: Тендери д.о.о. Крагујевац, иницијатива поднета против 
Железница Србије а.д. Београд. 

 

Врста повреде на коју се иницијатива односила:  Предметна иницијатива се односила на 
повреду конкуренције из члана 16. Закона, коју су, према наводима из иницијативе, учиниле 
Железнице Србије а.д. Београд, одлукама донетим у поступку јавне набавке радова на 
реконструкцији капацитета за пријем, отпрему и управљање саобраћајем возова у 
железничкој станици Београд Центар. 
 

Исход иницијативе: На основу свих чињеница, утврђених у поступку испитивања навода 
подносиоца иницијативе, и по прибављеном изјашњењу Железница Србије а.д. Београд, 
Комисија је оценила да се не може основано претпоставити постојање повреде конкуренције 
на коју је указано у иницијативи и да, сагласно томе, нису испуњени законски услови  за 
покретање поступка по службеној дужности. Наиме, акти наручиоца, којима се евентуално 
нарушава интегритет поступка јавне набавке, санкционисани су одредбама Закона о јавним 
набавкама, те како је понуђачима обезбеђена адекватна заштита права у поступку јавне 
набавке, не може се основано претпоставити да је у конкрентом случају радњама и актима 
наручиоца учињена повреда конкуренције, тако да нису испуњени услови за покретање 
поступка испитивања повреде конкуренције по службеној дужности. 
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� Подносилац иницијативе: Фармацеутска комора Србије, иницијатива поднета 
против Републичког Фонда за здравствено осигурање 

 

Врста повреде на коју се иницијатива односила:  Предметна иницијатива се односила на 
повреду конкуренције из члана 16. Закона, наводно учињену од стране Републичког Фонда 
за здравствено осигурање. Према наводима из иницијативе, РФЗО врши, приликом 
фактурисања услуга за издате лекове, дискриминацију у корист апотекарских установа, у 
власништву правних и физичких лица, у односу јавне апотекарске установе, чији је оснивач 
Република Србија. Наведеним радњама, јавне апотекарске установе се стављају у 
неравноправан положај у односу на приватне апотеке, као такође, продавце лекова.  
 

Исход иницијативе: На основу свих чињеница, утврђених у поступку испитивања навода 
подносиоца иницијативе, и по прибављеном изјашњењу Републичког Фонда за здравствено 
осигурање, Комисија је оценила да се не може основано претпоставити постојање повреде 
конкуренције на коју је указано у иницијативи и да, сагласно томе, нису испуњени законски 
услови  за покретање поступка по службеној дужности. Комисија је утврдила на основу 
расположиве документације да Републички Фонд за здравствено осигурање није примењивао 
неједнаке услове у пословању са апотекама у јавном власништву у односу на апотеке које се 
налазе у власништву правних и физичких лица, стављајући у неповољнији положај потоње. 
 

 

� Подносилац иницијативе: AXA неживотно осигурање а.д.о. Београд, иницијатива 
поднета против Дунав осигурање а.д.о. Београд 

 

Врста повреде на коју се иницијатива односила:  предметна иницијатива се односила на 
наводне неправилностим учињене у појединим поступцима јавних набавки услуга 
осигурања, кршењем Закона о јавним набавкама, од стране наручилаца, којима се 
истовремено нарушава и спречава конкуренција на тржишту осигурања. 
 

Исход иницијативе: Подносилац иницијативе је обавештен да су акти наручилаца, којима се 
евентуално нарушава интегритет поступка јавне набавке, санкционисани одредбама Закона о 
јавним набавкама. Како је понуђачима обезбеђена адекватна заштита права у поступку јавне 
набавке, не може се основано претпоставити да је у конкретном случају радњама и актима 
наручиоца учињена повреда конкуренције, тако да нису испуњени услови за покретање 
поступка испитивања повреде конкуренције по службеној дужности. 
 
 

� Подносилац иницијативе: Предузеће за аудио и видео комуникације „AVcom“ d.o.o, 
Београд против Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“, акционарско 
друштво, Београд 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: Иницијативом се указује на злоупотребу 
доминантног положаја у вези газдовања и коришћења кабловске (ТТ) канализације од стране 
друштва „Телеком Србија“ (зависност кабловских оператора од друштва „Телеком Србија“ 
приликом склапања уговора за коришћење ТТ канализације, добијање или не добијање права 
коришћења канализације уз обавезу плаћања надокнаде, коју друштво „Телеком Србија“ не 
плаћа, недозвољавање друштва „Телеком Србија“ да се полажу каблови на појединим 
трасама са образложењем да ТТ канализација није проходна, недозвољавање замене 
постојећих каблова, одобрење за стандардну понуду у којој је цена за закуп ТТ канализације 
6 пута већа него 2003. године). 
 
Исход иницијативе:  Подносилац је обавештен да не постоји основ за покретање поступка по 
службеној дужности против друштва „Телеком Србија“ за утврђивање повреде конкуренције 
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и то због непостојања основа за поступање Комисије када је реч о наводима који се тичу 
власништва над кабловском канализацијом, као и због одсуства основане претпоставке 
постојања повреде конкуренције приликом пружања услуге коришћења кабловске 
канализације, при чему је предметна услуга претходно регулисана од стране Регулаторне 
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, а услови  прецизирани 
Стандардном понудом друштва „Телеком Србија“. 
 

 
� Подносилац иницијативе: ДОО „Бродокомерц-НС“ Предузеће за промет и услуге, 

Нови Сад против Града Новог Сада, Јавног предузећа „Урбанизам“ – Завод за 
урбанизам Нови Сад, Комисије за урбанизам Градоначелника Града Новог Сада и 
Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: Иницијативом се указује на злоупотребу 
доминантног положаја кроз усаглашене радње и одлуке градске управе и јавних предузећа, 
чиме се уместо постојећег учесника на тржиште уводи у исту делатност и на истој локацији 
ЈКП „Градско зеленило“, чији је Град Нови Сад оснивач.  
 
Исход иницијативе: Комисија је на основу примљене иницијативе испитивала услове под 
којима се обављају активности на тржишту пружања услуге пристајања путничких и 
теретних бродова на обалама Дунава, на територији Града Новог Сада, те прибавила податке 
и релевантну документацију од учесника на тржишту и надлежних органа.  
 
Комисија је утврдила да је поступку добијања одобрења за пловне објекте (објекти за 
пружање услуге пристајања путничких и теретних бродова), неопходно прибавити, између 
осталог, и урбанистичко – техничке услове које издаје ЈП „Урбанизам“ из Новог Сада по 
претходно прибављеној сагласности Комисије за урбанизам. Након анализе расположиве 
документације, закључено је да је акт који доноси Комисија за урбанизам, односно 
сагласност за израду урбанистичких услова, од кључног значаја за учеснике на наведеном 
тржишту, јер у случају да сагласност није дата, урбанистички услови не могу бити издати, из 
ког разлога учесници на тржишту не могу да наставе да обављају делатност за коју су 
регистровани. 
 
Закључак Комисије за урбанизам којим се не издаје сагласност ЈП „Урбанизам“ из Новог 
Сада, да изради урбанистичке услове за постављање привременог понтонског пристана, 
изазвао је оправдану забринутост Комисије са аспекта примене Закона о заштити 
конкуренције. Уочено је потпуно одсуство транспарентности у раду Комисије за урбанизам, 
у поступку издавања акта којим се даје, односно не  даје сагласност за израду урбанистичких 
услова, у том смислу што заинтересовани учесници на тржишту нису упознати са условима 
које би требало да испуне, а који су неопходни за добијање сагласности. Такође је 
констатовано да одлука Комисије за урбанизам не садржи образложење, које би указало на 
разлоге за донету одлуку, што доводи у неравноправан положај учеснике на тржишту за које 
није дата сагласност за израду урбанистичких услова и који се након такве одлуке искључују 
са тржишта, у односу на учеснике за које је сагласност дата. 
 
Комисија је у мишљењу достављеном Градоначелнику Града Новог Сада навела да 
поступање Комисије за урбанизам за последицу има да учесник на тржишту који је добио 
сагласност на урбанистичке услове, до свог положаја не долази уобичајеним и 
прихватљивим механизмима конкурентске борбе, већ искључиво захваљујући чињеници да 
је конкурентски учесник на тржишту са истог елиминисан административним путем. 
Негативни ефекти оваквог спречавања и ограничавања конкуренције се огледају у стварању 
неравноправних услова за учеснике активне на посматраном тржишту, уз истовремено 
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смањење могућности избора корисницима предметних услуга између различитих учесника 
на тржишту, који би међусобно требало да се такмиче квалитетом и ценом пружене услуге. 
Са изнетим активностима Комисије и обраћањем Градоначелнику Града Новог Сада 
упознати су подносилац иницијативе, као и Председник Скупштине Града Новог Сада и 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије. 
 

 
� Подносилац иницијативе: Група понуђача против ЈКП „Топлана“, Лесковац 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: Према наводима из иницијативе, 
понуђачима је ускраћено право да подједнако учествују у поступку јавне набавке угља 
наручиоца ЈКП „Топлана“ Лесковац из разлога што је наручилац конкурсну документацију, у 
делу додатних услова за учешће, прилагодио на такав начин да  услове може да испуни само 
један понуђач у Србији, на који начин су дискриминисани сви остали понуђачи који могу 
испуњавати обавезне услове за учешће, а који располажу угљем који је предмет набавке и 
који би имали знатно нижу понуђену цену. 
 
Исход иницијативе: Комисија је утврдила да нема основа за поступање по захтеву из 
поднеска, те да, по службеној дужности, испита садржину и задате услове које понуђачи 
треба да испуне у поступку јавне набавке угља наручиоца ЈКП „Топлана“ Лесковац, јер је 
реч о проблематици која се тиче примене и поштовања одредаба Закона о јавним набавкама. 
Тачније, евентуални дискриминаторски услови које наручилац пропише у поступцима јавних 
набавки нису премет контроле од стране Комисије за заштиту конкуренције, нити у том 
случају постоји основ за примену Закона о заштити конкуренције. Међутим, имајући у виду 
наводе из поднеска, нарочито оне по којима би поштовање начела обезбеђивања 
конкуренције могло довести и до смањења трошка, односно до уштеде код понуђача, 
Комисија је Скупштини града Лесковца, као оснивачу ЈКП „Топлана“ Лесковац, проследила 
предметни поднесак на евентуалну надлежност. Са предузетим активностима, Комисија је 
упознала и Управу за јавне набавке.   
 
 

� Подносилац иницијативе:: Предузеће за промет, посредовање и услуге „Pro Urba“ 
d.o.o, Суботица против Јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“, Суботица 
и Скупштине града Суботица 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: Иницијатива је поднета због злоупотребе 
доминантног положаја Јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ и због одлуке 
Скупштине града Суботица, која није учесник на тржишту, али је својом одлуком одредила 
неједнаке услове пословања на тржишту, чиме су поједини учесници искључени са истог. 
 
Исход иницијативе:  Подносилац је обавештен да не постоји основ за покретање поступка по 
службеној дужности против Јавно комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ за 
утврђивање злоупотребе доминантног положаја због непостојања основане сумње да је ово 
јавно предузеће извршило повреду конкуренције, као ни за поступање у складу са одредбама 
Закона према којима Комисија даје мишљење надлежним органима на предлоге прописа, као 
и на важеће прописе који имају утицај на конкуренцију на тржишту, односно сарађује са 
органима локалне самоуправе ради обезбеђивања услова за примену Закона и других 
прописа којима се уређују питања од значаја за заштиту конкуренције, из разлога што је 
Скупштина града Суботица послове одржавања чистоће уредила у складу са прописима 
којима је уређено питање комуналних делатности и то на начин како је то урађено и у већини 
других градова у Србији. 
 
 



55 
 

� Подносилац иницијативе: Никола Мик Пр, Трговинска радња 152 и Босиљка 
Опачић Пр, Трговинска радња „Smiley“, обе из Овче, Београд против DOO Farm 
Commerc Export-Import, Чантавир-Суботица, 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: У иницијативама се указује на злоупотребу 
доминантног положаја при продаји компоненти за исхрану животиња на територији Овче, 
тиме што друштво Farm Commerc забрањује продају својих  производа у продавницама 
сточне хране, осим у једној којој обезбеђује робу.  
 
Исход иницијативе:  Подносиоци иницијатива су обавештени да не постоји основ за 
покретање поступка по службеној дужности против DOO Farm Commerc Export-Import, 
Чантавир-Суботица за утврђивање повреде конкуренције због непостојања основане 
претпоставке да ово друштво поседује доминантан положај, те да је извршило повреду 
конкуренције. Указано је на то да обезбеђивање конкуренције не подразумева само 
такмичење између више трговинских радњи у продаји производа искључиво једног (истог) 
добављача (тзв. intra brand конкуренција), већ је много битнија конкурентска борба која се 
заснива на продаји истих или сличних (заменљивих) производа различитих добављача, у ком 
случају се обезбеђује права конкуренција, односно обезбеђује се избор купцима како у 
погледу цене, тако и у погледу квалитета (тзв. inter brand конкуренција). У вези са изнетим је 
чињеница да се у иницијативи не наводи да је друштво Farm Commerc једино од којег се 
може обезбедити наведени асортиман производа, односно да не постоје други добављачи 
истих или сличних производа, из ког разлога се не може основано претпоставити да друштво 
Farm Commerc поседује доминантан положај. 
 

 
� Подносилац иницијативе:  ДОО УНИЈА ПЛУС, Кабловска телевизија „025 Инфо“, 

Апатин против Привредног друштва за телекомуникације Сат-тракт ДОО, Бачка 
Топола  

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: Иницијатива упућује на злоупотребу 
доминантног положаја која је извршена кроз наплату, односно увећања рачуна за „накнаду“ 
за коришћење протока и то једино омладинској телевизији под називом „025 Инфо“ од 
стране оператора Сат-тракт, као и расподеле средстава из буџета Општине Апатин локалним 
медијима – телевизијама и радијима.         
 
Исход иницијативе: Подносилац иницијативе је обавештен да се не може основано 
претпоставити постојање доминантног положаја и повреда конкуренције, те да не постоји 
основ за покретање поступка по службеној дужности. Наиме, на основу садржаја јавно 
доступног документа означеног као „Текст раскида уговора“ из 2013. године не може да се 
закључи да су оператор Сат-тракт и „025 Инфо“ канал раскинули  уговор због „накнаде“, већ 
се може закључити да је међусобна сарадња обављана на обострано задовољство. Примена 
Закона о заштити конкуренције, а у вези са наплатом „накнада“ од стране друштва Сат-тракт, 
повлачи за собом питање доминантног положаја овог кабловског оператора из разлога што 
дистрибуција медијских садржаја до крајњих корисника може да се врши коришћењем 
услуга различитих оператора, односно  различитих врста технологија. Битну околност 
представља и чињеница да дистрибутер мора да врши одабир и селекцију програма које ће 
дистрибуирати из разлога што дистрибутивна мрежа није неограниченог капацитета. 
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� Подносилац иницијативе: Удружење нафтних компанија Србије, Београд – Нови 
Београд против Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и 
промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса 
„НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ АД, Нови Сад 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: Према наводима из Иницијативе, 
приходи/профити остварени од доминантног положаја друштва „НИС“ на тржиштима 
експлоатације и рафинеријске прераде нафте и гаса и тржиштима производње и велепродаје 
горива бензин Премијум БМБ95 и дизел Д2, на рачун конкурената и потрошача на овим 
тржиштима, ефективно се користе како би се субвенционисало анти-конкурентно понашање 
друштва „НИС“ на другим тржиштима на којима не поседује истоветну тржишну моћ, а са 
намером да се искључе конкуренти на тим тржиштима. Стога се иницијативом суштински 
указивало на злоупотребу доминантног положаја кроз примену „предаторске праксе“ на 
тржишту велепродаје течног нафтног гаса, ауто-гаса и евродизела и „стискање марже“ на 
тржишту малопродаје горива дизел Д2 и бензин Премијум БМБ 95. 
 
Исход иницијативе:  Након анализе података прикупљених за потребе секторске анализе у 
области производње и промета деривата нафте, као и података садржаних у документу под 
називом „Анализа конкуренције на тржишту моторних горива у Србији“, достављеном у 
прилогу Иницијативе, подносилац Иницијативе је обавештен да нема основа за покретање 
поступка по службеној дужности против друштва „НИС“ ради утврђивања радње повреде 
конкуренције, односно злоупотребе доминантног положаја.  
 
Када је реч о предаторској пракси, подносилац иницијативе је као „праг“ у односу на који је 
посматрао однос набавне цене из увоза и продајне цене евродизела и ТНГ-а навео long run 

average incremental cost (LRAIC), те утврдио да је реч о предаторској пракси понашања. 
Међутим, према налазима Комисије, однос између набавне цене израчунате као пондерисани 
просек цена набавке из различитих извора и пондерисане ВП цене је такав да када се 
посматрају нето цене (без акциза и ПДВ), пондерисана ВП цена покрива пондерисану 
набавну цену, чак и када се набавна цена увећа за одређени % оперативних трошкова у 
велепродаји. Како укупни трошкови могу да послуже као добра апроксимација за LRAIC, 
добијени подаци показују да су ВП цене друштва „НИС“ за деривате евродизел и ТНГ за 
2011, 2012. и 2013. годину формиране на таквом нивоу да покривају укупне трошкове, 
односно LRAIC. Стога, тако анализирани подаци не указују на постојање основане 
претпоставке да је друштво „НИС“ извршило радњу злоупотребе доминантног положаја 
познату под називом „предаторска пракса“, односно не постоји основана сумња да су цене 
евродизела и ТНГ у велепродаји испод велепродајних трошкова друштва „НИС“. 
 
Подаци секторске анализе нису указали на постојање негативне разлике између 
велепродајних цена по којима друштво „НИС“ деривате Д2 и БМБ95 продаје другим 
учесницима на тржишту малопродаје и цена по којима друштво „НИС“ ове деривате набавља 
у малопродаји. Такође није утврђена ни негативна разлика измећу пондерисане малопродајне 
цене и пондерисане набавне цене у малопродаји увећане за проценат оперативних трошкова. 
Из наведеног разлога не постоји основана сумња да је друштво „НИС“ извршило радњу 
познату као стискање марже, нити дискриминацију када су у питању деривати Д2 и БМБ95. 
Деловодни број:  5/0-03-499/2014 
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� Подносилац иницијативе: Удружење нафтних компанија Србије, Београд – Нови 
Београд против Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и 
промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса 
„НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ“ АД, Нови Сад 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: Радња повреде конкуренције, односно 
злоупотребе доминантног положаја на коју се у Иницијативи указује, тиче се пословања и 
понуде друштва „НИС“ фирмама које се баве међународним транспортом, уз претпоставку 
постојања тзв. „стискања марже“. 
 
Исход иницијативе:  Након анализе прилога достављених уз Иницијативу и података које 
Комисија прикупља за потребе секторске анализе у области производње и промета деривата 
нафте, подносилац Иницијативе је обавештен да не постоји основ за покретање поступка по 
службеној дужности против друштва „НИС“ због одсуства основане претпоставке постојања 
повреде конкуренције. 
 
На основу копије понуде достављене у прилогу иницијативе, закључено је да се понуда тиче 
услова продаје само једној групи купаца – фирмама које се баве међународним транспортом. 
Ова констатација у вези је са Обрасцем I – 2 Правилника о роковима, садржају и начину 
достављања података о набавци и продаји нафте, деривата нафте, биогорива и 
компримованог природног гаса. Према подели купаца из поменутог Правилника, односно 
Обрасца, фирме које се баве међународним транспортом спадале би у „остале потрошаче“. 
Удео ове групе купаца у потрошњи евродизела, израчунато на основу података прикупљених 
за потребе секторске анализе за 2013. годину, и то по количини и вредности, износио је /10-
20/%. Чак и ако се пође од претпоставке да категорију „остали потрошачи“ чине искључиво 
фирме које се баве међународним транспортом, као и од претпоставке да су све фирме које 
се баве међународним транспортом прихватиле понуду друштва „НИС“, а имајући у виду 
удео ове групе купаца у укупној потрошњи евродизела у 2013. години, и даље постоји 
могућност такмичења на /80-90/% тржишта малопродаје евродизела на којем се снабдевају 
категорије купаца наведене у Обрасцу Правилника.   
 

 
� Подносилац иницијативе: Трговинска радња „Зорка промет“, Милива против 

Трговинске радње „МАБ“ и „Краљев двор“ из Крагујевца 
 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: У поднеску се као радње повреде 
конкуренције наводи понашање власника трговинске радње „МАБ“ и његове активности које 
су усмерене ка отежавању пословања трговинске радње „Зорка промет“ (изношење нетачних 
и неистинитих навода у смислу продаје јефтиније робе лошег квалитета, продаја робе којој је 
истекао рок употребе, забрана добављачу хлеба, фирми „Краљев двор“ из Крагујевца, да 
трговинској радњи „Зорка промет“ испоручује хлеб и сл.). 
 
Исход иницијативе:  Подносилац је обавештен да не постоји основ за покретање поступка по 
службеној дужности нити против трговинске радње „МАБ“, нити против потенцијалних 
добављача хлеба због непостојања основане претпоставке да је било који од наведених 
учесника на тржишту извршио повреду конкуренције, из разлога што описане радње 
представљају радње непоштене тржишне утакмице, односно нелојалне конкуренције. 
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� Подносилац иницијативе и странка/странке у поступку на које се односила 

иницијатива: Пословно удружење друмског саобраћаја „Србијатранспорт“ АД из 
Београда, поднело је Иницијативу за испитивање повреде конкуренције против 
Предузећа за саобраћај и угоститељство Аутопревоз Горњи Милановац АД из Горњег 
Милановца 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: Подносилац иницијативе наводи да је 
друштво „Аутопревоз Горњи Милановац“ након ступања на снагу одлуке Уставног суда 
којом је утврђено да одредбе Општих услова пословања аутобуских станица које су се 
односиле на одређивање висине цене станичних услуга престале да важе, изменом принципа 
наплате услуга, као и повећањем цена станичних услуга на Аутобуској станици у Горњем 
Милановцу којом управља наведено друштво, нарочито повећањем цене услуге перонизације 
2,8 пута, односно за 180% злоупотребило доминантан положај. 
 
Исход иницијативе:  Анализом свих достављених података, документације и регулативе из 
ове области, а нарочито Закона о превозу у друмском саобраћају и Општих услова 
пословања аутобуских станица, утврђено је да нису испуњени услови за покретање поступка 
испитивања повреде конкуренције с обзиром да се цена услуга на АС Горњи Милановац 
крећу у оквирима у којима ову услугу наплаћују остале станице и да не постоји обавезан 
начин наплате предметне услуге, односно како је дозвољена наплата услуга пријема и 
отпреме аутобуса као одвојених услуга не може се основано претпоставити да је управљач 
овом АС извршио повреду конкуренције у виду злоупотребе доминантног положаја, о чему 
је подносилац иницијативе 05.09.2014. године обавештен. 
 

� Подносилац иницијативе и странка/странке у поступку на које се односила 

иницијатива: „Унија пекара“ из Београда поднела је иницијативу против друштва 
„Lesaffre RS“ d.o.o. из Београда 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: У иницијативи се као повреда наводи 
злоупотреба доминантног положаја од стране друштвa Lesaffre, повећањем цене пекарског 
квасца након преузимања пословања производње квасца од друштва Alltech Serbia 
Fermentaciona Industria a.d. из Сенте.  
 
Исход иницијативе:  Како би се оценила испуњеност услова за покретање поступка по 
службеној дужности ради испитивања повреде конкуренције, Комисија се захтевом за 
давање информација, доставу података и докумената обратила друштву против кога је 
поднета иницијатива, Министарству финансија - Управи царина, као и највећим увозницима 
квасца за индустријску производњу. Анализирани су начин и правни основ преузимања 
тржишта Alltech, примењивани ценовници, елементи (структура) и разлози повећања цене 
квасца, кретање увоза и структура тржишта понуде пекарског квасца намењеног за 
индустријску производњу на територији Републике Србије у периоду 2010. – 2013. година. 
На основу расположиве документације није утврђено да је разлог повећања цена квасца 
стицање контроле друштва Lesaffre над делом друштва Alltech, односно увећање његовог 
тржишног удела. Оцењено је да се повећање продајне цене у периоду 2011-2013. године, у 
значајној мери може оправдати факторима као што су: кретање просечне увозне цене 
пекарског квасца, повећање стопе ПДВ-а у октобру 2012. године и индекс раста 
потрошачких цена. При том, упоређујући податке о ценама и разликама у цени Lasaffre-а и 
осталих увозника, није утврђено да постоји тренд који би указао на неуобичајено високу 
разлику у цени коју би Lasaffre присвојио као сопствену маржу и да постоје и други 
увозници код којих је овај однос набавне и продајне цене готово идентичан или врло сличан, 
уз констатацију да малопродајна цена код Lasaffre-а није у категорији највиших 
малопродајних цена на тржишту пекарског квасца. Из наведеног се може закључити да не 
постоје баријере за улазак и излазак са предметног тржишта, да су конкуренти друштва 
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Lasaffre и поред његовог значајног присуства на тржишту, повећали своје активности, 
односно увезене количине које су пласирали на посматраном тржишту, да су чак и нека нова 
друштва ушла на посматрано тржиште процењујући да могу да задовоље одређени степен 
тражње и да се корисницима на тржишту нуде производи различитих произвођача, при чему 
Lasaffre не наплаћује највишу цену за предметни производ. Према теорији заштите 
конкуренције на тржиштима на којима не постоје баријере за улазак нове и ширење 
постојеће конкуренције не постоје велике могућности да учесник који има значајан тржишни 
положај значајно наруши конкуренцију, с обзиром да отвореност тржишта омогућава 
реакцију стварних и потенцијалних конкурената на повећања цена или смањење понуде од 
стране великог учесника на њему. Дана 08.08.2014. године подносиоцу иницијативе упућено 
обавештење да нису испуњени услови за покретање поступка испитивања повреде 
конкуренције с обзиром на то да иако друштво Lesaffre има значајан тржишни удео на 
тржишту понуде пекарског квасца за индустријску производњу, повећање цена разних врста 
и паковања квасца у износима наведеним у иницијативи, а узимајући у обзир и све остале 
утврђене чињенице, не упућује на закључак да је дошло до  злоупотребе оваквог положаја.  
 
 

� Подносилац иницијативе и странка/странке у поступку на које се односила 

иницијатива: Комунално предузеће „ЕКО ДИМ“ д.о.о. из Београда поднело је 
Комисији Иницијативу за испитивање повреде конкуренције у циљу указивања на 
незакониту праксу која се тиче поверавања димничарских услуга од стране 
Скупштине града Београда 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: У иницијативи се износи да град Београд од 
1989. године делатност димничарских услуга за територије одређених општина (Вождовац, 
Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и 
Чукарица) поверава друштву „Димничар“ АД из Београда, а правни основ чини Решење о 
поверењу обављања димничарске делатности предузећу „Димничар“ од 21.12.1989. године 
које је донела Скупштина града Београда. Додаје се да је овим решењем делатност 
димничарских услуга на територији наведених општина поверена предузећу „Димничар“ 
које више не постоји јер је у међувремену основано ново комунално предузеће „Димничар“ 
АД Београд (основано 1998. године 100% у приватном власништву), које је фактички 
наставило да обавља предметне послове без правног основа и да је наведено понашање 
незаконито с обзиром да је град Београд наручилац у смислу Закона о јавним набавкама, те 
је набавка димничарских услуга без спровођења поступка јавних набавки противзаконита.  
 
Исход иницијативе:  15.07.2014. године подносиоцу иницијативе упућено обавештење да 
нису испуњени услови за покретање поступка испитивања повреде конкуренције с обзиром 
да је предметна иницијатива фактички поднета против Скупштине града Београда, да се овај 
орган не може сматрати учесником на тржишту, те да Комисија нема основа за покретање 
поступка. 
 

 
� Подносилац иницијативе и странка/странке у поступку на које се односила 

иницијатива: Комисија за заштиту конкуренције примила је 09.06.2014. године 
Иницијативу за испитивање повреде конкуренције поднету од стране привредног 
друштва „Златан превоз“ д.о.о. из Ужица против привредног друштва „Гага турс 
Златибор“ д.о.о. из Београда 

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: злоупотреба доминантног положаја - 

Подносилац иницијативе наводи да је друштво Гага доставило друштву Златан превоз 
ценовник за превозне карте на линији Ужице-Београд којим су цене карата са поласцима 
који саобраћају 30 минута пре и 30 минута (поласци из Ужица у 6,30, и 14,30) после полазака 
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подносиоца иницијативе знатно смањене у односу на цене друштва Златан превоз, али и у 
односу на остале цене друштва Гага. 
 
Исход иницијативе:  Узимајући у обзир број превозника који врше превоз путника на линији 
Ужице – Београд, број полазака са АС у Ужицу, распон цена, проценат смањења цене, као и 
податак да превозник Гага није смањио цене само на поласцима на којима му је конкурент 
друштво Златан превоз, 15.10.2014. године подносиоцу иницијативе упућено обавештење да 
нису испуњени услови за покретање поступка испитивања повреде конкуренције с обзиром 
да се не може основано претпоставити постојање повреде конкуренције у смислу члана 16. 
Закона о заштити конкуренције од стране друштва против кога је поднета иницијатива. 
Златан превоз је 28.10.2014. године доставио поновљен захтев за покретање поступка, на 
који је Комисија одговорила обавештењем 19.11.2014. године.  
 

 

� Подносилац иницијативе и странка/странке у поступку на које се односила 

иницијатива: Друштво INTER SAFE BUSINESS DOO доставило је Комисији захтев 
за покретање поступка испитивања повреде конкуренције против Министарства 
финансија - Управе царина и за поништавање поступка јавне набавке услуга физичко-
техничког обезбеђења и услуге пратње новца за потребе царинске службе  

 
Врста повреде на коју се иницијатива односила: злоупотреба доминантног положаја - 

Подносилац иницијативе наводи да је да је наручилац изменом конкурсне документације и 
рокова за њено подношење онемогућио подношење одговарајућих и прихватљивих понуда. 
 
Исход иницијативе: 03.09.2014. године, подносиоцу иницијативе упућено обавештење да 
нису испуњени услови за покретање поступка испитивања повреде конкуренције, с обзиром 
да материја наведена у иницијативи не представља питање из надлежности Комисије. 
 
 
 

• Иницијативе чија је обрада у току на дан 31.12.2014. године 
 

 
� Врста повреде на коју се иницијатива односи: рестриктивни споразум - тајни 

договор понуђача о заједничком учествовању у поступку јавне набавке - одржавање 
фотокопир апарата, ЈН бр. 404-1-201/13-103, обликоване по партијама, партија 1- 
Canon.   

 
Исход иницијативе: обрада иницијативе је у току. 

 
   

� Врста повреде на коју се иницијатива односи:   ЈКП Градска чистоћа је поднела 
пријаву против два учесника-понуђача у поступку јавне набавке ЈН ОП 3/2014-
Испорука и уградња резервних делова подземних контејнера. Пријава је поднета по 
члану 27. став 1. Закона о јавним набавкама због основане сумње наручиоца-ЈП 
Градска чистоћа, у истинитост изјава о независној понуди наведених понуђача. 
Пријави ЈКП Градска чистоћа је дат статус иницијативе, а ЈКП Градска чистоћа, 
статус подносиоца иницијативе за испитивање повреде конкуренције из члана 10. 
Закона о заштити конкуренције- забрањени рестриктивни споразум. 

 
У току испитивања основаности навода у иницијативи, прикупљена је обимна документација 
од подносиоца иницијативе, у својству наручиоца, а која се односи на предметну јавну 
набавку, али и на поступке јавних набавки са истим или сличним предметом набавке, 
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спроведеним у претходне две године. Значајне информације су прибављене и из других 
извора (АПР, Централни регистар хартија од вредности, интернет, медији).  
 
Исход иницијативе: обрада иницијативе је у току 
 

� Врста повреде на коју се иницијатива односи: Друштво СКАЛА-М д.о.о. Београд, 
поднело је  пријаву повреде конкуренције, наводно учињене у отвореном поступку 
јавне набавке ЈН 726/2014- Набавка бунарске и пијезометарске ПВЦ конструкције за 
израду баражних бунара на ПК ДРМНО, наручиоца ПД „Термоелектране и копови 
Костолац“ д.о.о. Костолац. Пријава је поднета против  два друштва-понуђача у истом 
поступку јавне набавке,  а који су, према наводима у иницјативи, учесници и у 
претходно спроведеном поступку јавне набавке истог наручиоца у 2014. години (ЈН 
7/16) и поступку спроведеном у 2013. години (ЈН 546/2013). Пријава је поднета на 
основу члана 27.став 2. Закона о јавним набавкама, у својству понуђача а тиме и 
заинтересованог лица у истом поступку јавне набавке,  због сумње у истинитост 
изјава о независној понуди спорних друштава-понуђача у предметној јавној набавци, 
односно сумње подносиоца иницијативе да се ради о заједничком наступу два 
понуђача са циљем да дискредитују подносиоца иницијативе и да један од њих буде 
изабран као најповољнији понуђач. 

 
Према „Упутству за откривање намештених понуда у поступцима јавних набавки“, које је 
објављено на интернет страници Комисије,  један од најтежих облика повреде конкуренције 
је познат под називом „намештене или лажиране понуде“ (bid rigging), a намештање понуда 
је забрањени рестриктивни споразум у складу са чланом 10. став 2. Закона.  Имајући у виду 
наведено, Комисија је са дужном пажњом приступила испитивању основаности навода у 
иницијативи, са циљем утврђивања постојања основане претпоставке повреде конкуренције, 
што је законски услов из члана 35. став 1. Закона за покретање поступка по службеној 
дужности. У циљу свеобухватног сагледавања свих чињеница на основу којих одлучује у 
конкретном предмету, Комисија је прибавила додатне информације и документацију од 
подносиоца иницијативе, изјашњења и одбимну документацију од ТЕ-КО Костолац 
(комплетну конкурсну документацију у јавним набавкама: ЈН 546/2013, ЈН 7/16 и ЈН 
726/2014), као и изјашњења и релевантну документацију од оба понуђача против којих је 
поднета иницијатива. 
 
Анализа прибављених доказа је у завршној фази и на основу до сада обрађених података и 
информација, не указује на основану претпоставку постојања повреде конкуренције која је 
предмет иницијативе. Међутим, коначну одлуку Комисија ће донети по окончању детаљне и 
свеобухватне анализе. У току обраде  прибављених доказа, Комисија је дошла до 
информација,  које нису у њеној надлежности, а за које оцењује да могу бити од значаја за 
друге државне органе, организације, институције и стручна тела, као и за ЈП ЕПС као 
оснивача ТЕ-КО Костолац. У том циљу, Комисија ће, уколико оцени да нису испуњени 
услови за покретање поступка из члана 35. Закона, сачинити одговарајућу информацију, уз 
очекивање да ће и ова информација постићи очекиване ефекте, односно да ће корисници 
информације предузети мере из своје надлежности, што би био циљ њене израде.   
 

Исход иницијативе: обрада иницијативе је у току. 
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� Врста повреде на коју се иницијатива односи: Иницијатива за утврђивање 
постојања повреде конкуренције - злоупотреба доминантног положаја у смислу члана 
16. Закона у сектору, применом неједнаких услова пословања на исте послове са 
различитим учесницима, на тржишту трговине на велико алкохолним пићима (подаци 

о учесницима у поступку нису наведени у интересу вођења поступка). 
 

Поступак испитивања основаности иницијативе пред Комисијом је у току. 
 

� Врста повреде на коју се иницијатива односи: Иницијатива за утврђивање 
постојања повреде конкуренције са наводима о постојању повреде конкуренције у 
смислу члана 10. Закона, на тржишту трговине на велико електронским цигаретама и 
течностима за електронске цигарете (подаци о учесницима у поступку нису наведени у 

интересу вођења поступка). 
 
Поступак испитивања основаности иницијативе пред Комисијом је у току. 
 

� Врста повреде на коју се иницијатива односи: Обавештењем се указује на 
постојање основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди понуђача у 
поступку јавне набавке (подаци о учесницима у поступку нису наведени у интересу 

вођења поступка). 
 
Поступак испитивања основаности иницијативе пред Комисијом је у току. 
 

� Врста повреде на коју се иницијатива односи: рестриктивни споразум - Комисија за 
заштиту конкуренције примила је Иницијативу за испитивање повреде конкуренције. 
Радњу повреде конкуренције према наводима из Иницијативе представља радња 
подношења заједничке понуде на основу Уговора о формирању конзорцијума, 
односно споразума о заједничком наступу за извршење јавне набавке у поступку јавне 
набавке без претходног подношења захтева за појединачно изузеће од забране 
наведеног Споразума и одобрења наведеног изузећа од Комисије (подаци о 

учесницима у поступку нису наведени у интересу вођења поступка). 
 
Прикупљају се потребни подаци и утврђује се  тачност навода у иницијативи да је један од 
понуђача заиста био у могућности да поднесе самостално понуду, како би се извршила оцена 
основаности иницијативе и процена постојање основа за покретање поступка испитивања 
повреде конкуренције.  
 

� Врста повреде на коју се иницијатива односи: VIP Security systems d.o.o. доставио је 
поднесак насловљен као „Иницијатива за покретање повреде конкуренције и 
доминантног положаја у Пружању услуга превоза и оружане пратње преноса 
новчаних и других вредности банке и опслуга банкомата“.  

 
Затражена су додатна појашњења и прецизирање, а након добијања потребних изјашњења 
оцениће се основаност иницијативе и испуњеност услова за покретање поступка испитивања 
повреде конкуренције. 
  

� Врста повреде на коју се иницијатива односи: Учесник на тржишту у 
фармацеутском сектору је доставио Информацију о злоупотреби доминантног 
положаја и другим проблемима у функционисању релевантног тржишта (подаци о 

учесницима у поступку нису наведени у интересу вођења поступка). 
 

Поступак испитивања основаности иницијативе пред Комисијом је у току. 
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4.4. Поступци пред судовима 
 

4.4.1. Управни спорови окончани у 2014. години 

 
 

� Пресуда Управног суда од 20.11.2014. године о поништењу Решења Комисије по 
тужби Дунав осигурање адо и Генерали осигурање адо, против Решења Комисије о 
одбијању захтева за појединачно изузеће рестриктивног споразума од забране. 

 
Поменутом пресудом поништено је решење Комисије и предмет враћен на поновни 
поступак. 
 

Комисија је у законском року поднела захтев за преиспитивање судске одлуке Врховном 
касационом суду. 
 
Поступак пред тим судом је у току. 
 
 

� У поступку утврђивања повреде конкуренције, који је вођен против привредних 
друштава Ниш експрес и Јеремић превоз, оба из Ниша, Комисија је 24.11.2011. године 
донела решење, којим је утврђена повреда конкуренције и одређена мера заштите 
конкуренције Ниш експресу у износу од 21.650.850,00 динара, а другом учеснику 
натржишту није одређена мера заштите конкуренције у складу са чланом 69. Закона.  

 
Након пресуде Управног суда од 12.07.2012. године, којом је поништено наведено решење, 
Врховни касациони суд је одлучивао по захтеву Комисије и укинуо ову одлуку Управног 
суда.  Због обавезе доношења решења у поновним поступцима и дугог трајања поступака 
пред Врховним касационим судом, Комисија је у међувремену донела још два решења у 
овом предмету (с обзиром на то да је и друго донето решење поништено од стране Управног 
суда). Ово је довело до сложене правне ситуације у смислу постојања више одлука, како 
Комисије тако и судова, у истој управној ствари.  
 
У току 2014. године, наведена ситуација је решена пресудама Управног суда, који је 
поступао по налогу Врховног касационог суда, па је као крајњи исход решавања у овој 
управној ствари потврђено прво решење Комисије  од 24.11.2011. године, које је на тај начин 
постало правноснажно. Наиме, пресудама Управног суда од 02.10. и 04.12.2014. године, 
Управни суд је поништио друго и треће решење Комисије из разлога што, сходно налогу 
Врховног касационог суда, иста управна ствар не може бити решена са више коначних, 
извршних решења. 
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4.4.2. Управни спорови у току на дан 31.12.2014. године 
 

Тужилац: Индустрија млека и млечних производа „Имлек“, Београд, Падинска Скела 
 
Пресудом Врховног касационог суда од 11.07.2014. године уважен је захтев Акционарског 
друштва Индустрија млека и млечних производа „Имлек“ из Београда, Падинска Скела и 
Акционарског друштва „Млекара“ из Суботице, укинута пресуда Управног суда од 
27.12.2012. године и предмет враћен Управном суду на поновно одлучивање. Поменута 
пресуда Управног суда донета је по тужби на решење Комисије од 9.08.2012. године којим је 
утврђена злоупотреба доминантног положаја од стране друштава „Имлек“ и „Млекара 
Суботица“. 
 
У току је спор пред Управним судом.  
 
Тужилац: Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže d.o.o. Београд 
 
Пресудом Управног суда од 30.01.2014. године уважена је тужба Serbia Broadband – Srpske 
Kablovske mreže d.o.o. Београд и поништено решење Комисије од 26.12.2008. године којим је 
утврђено да Serbia Broadband – Srpske Kablovske mreže d.o.o. Београд има доминантан 
положај на тржишту пружања услуге дистрибуције телевизијских програма путем DTH 
технологије националним, покрајинским и емитерима за регион Београда на територији 
Републике Србије, те да је исти злоупотребило закључивањем уговора и то са ТВ Пинк, ТВ 
Авала, ТВ Фокс, ТВ Кошава и Хепи ТВ, Супер ТВ, ТВ Метрополис, Ентер ТВ, СОС Канал и 
ТВ Студио Б, којима се утврђује искључиво право дистрибуције телевизијских програма 
путем DTH технологије.  
 
Предмет је враћен Комисији на поновни поступак, а Комисија је у току 2014. године донела 
решење у поновном поступку.  
 
У току је спор пред Управним судом.  
 
Тужилац: СП „Ласта“ а.д., Београд и „Europa bus“ д.о.о, Ваљево 
 
Пресудом Врховног касационог суда од 16.04.2014. године која је Комисији достављена 
06.06.2014. године, уважен ја захтев за преиспитивање судске одлуке који је Комисија 
поднела против пресуде Управног суда од 25.09.2013. године, којом је Управни суд уважио 
тужбе странака у поступку пред Комисијом и поништио решење од 19.02.2013 године и 
вратио предмет на поновни поступак Комисији. Цитираним решењем утврђена је повреда 
конкуренције настала закључењем рестриктивног споразума, а странкама је одређена и мера 
заштите конкуренције. 
 
Пресудом Врховног касационог суда укинута је пресуда Управног суда и предмет је враћен 
том суду на поновно одлучивање. 
 
У образложењу своје пресуде Врховни касациони суд је, између осталог, навео да налази да 
је Комисија правилно закључила да се предметно утврђивање јединствених цена 
договорених од стране конкурената, без обзира на околност да су одређене аутономним 
ценовницима сваког превозника, сматра повредом конкуренције, јер се ради о ограничењу 
конкуренције по свом циљу чак и када не дође до повреде на тржишту. Такође се наводи и 
следеће: „По оцени овог суда, супротно становишту изнесеном у образложењу побијане 
пресуде, за оцену постојања и дејства рестриктивног споразума није од значаја да ли су 
уговорне странке изричито уговором предвиделе размену пословних информација као ни то 
да ли су уговором изричито утврдили јединствене цене, већ је потребно сагледати све акте и 
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радње учесника на тржишту који проистекну из уговора, а што је тужени орган учинио и 
детаљно образложио у оспореном решењу“. 
 
У току је спор пред Управним судом.  
 
 

4.4.3. Поступци пред Врховним касационим судом 
 

� Комисија је Врховном касационом суду поднела захтев за преиспитивање пресуде 
Управног суда од 20.11.2014. године, донетој по тужби  Дунав осигурање адо и 
Генерали осигурање адо, против Решења Комисије о одбијању захтева за појединачно 
изузеће рестриктивног споразума од забране. Поменутом пресудом Управног суда 
поништено је решење Комисије и предмет враћен на поновни поступак. Комисија је 
чврста у уверењу да пресуда није на закону заснована и да као таква треба да буде 
укинута, а предмет враћен на поновни поступак Управном суду. 

 
 

� Пресудом Врховног касационог суда од 06.02.2014. године, коју је Комисија примила 
05.03.2014. године, одбијен је захтев Индустрије смрзнуте хране „ФРИКОМ“ АД из 
Београда, за преиспитивање судске одлуке-пресуде Управног суда од 12.03.2013. 
године, којом је одбијена тужба ФРИКОМ против Решења Комисије од 19.11.2012. 
године. 

 
Правноснажним решењем Комисије одређена је и мера заштите конкуренције у облику 
обавезе плаћања новчаног износа у висини од 4% од укупног годишњег прихода оствареног 
у 2009. години што износи 301.950.520,00 РСД.  
 
С обзиром на то да „Фриком“ није добровољно извршио наложену меру ни после пресуде 
Врховног касационог суда, односно ни много након правноснажности решења Комисије 
након пресуде Управног суда у марту 2013. године, новчани износ мере заштите 
конкуренције ипак је наплаћен у корист буџета Републике Србије, али у поступку принудне 
наплате који је спровела пореска управа на захтев Комисије. 
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5. ИСПИТИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА 

 
 
Законодавни оквир применом којег Комисија обавља онај део својих надлежности који се 
односи на контролу концентрација, прописан је са десетак чланова Закона. Њима је 
дефинисан појам концентрација и прописане обавезе учесника на тржишту који испуњавају 
критеријуме за нотификацију, као и поступање Комисије по поднетим пријавама. Закон је 
прописао и могуће врсте одлука Комисије у поступку контроле концентрација, рокове у 
којима оне морају бити донете, као и начин рачунања тих рокова. Уколико у Законом 
прописаном року Комисија не изда решење којим одлучује о поднетој пријави, долази до 
имплицитног одобрења концентрације. Сматра се да је у случају „ћутања администрације“ у 
Законом прописаном року, концентрација одобрена. Комисија у својој досадашњој пракси 
није имала овакав исход поступака везаних за контролу концентрација. 

 
Поступак контроле концентрација заснива се на ex ante контроли, односно прописаној 
обавези подношења пријаве концентрације, у случајевима када су достигнути приходни 
прагови из Закона. Комисија у односу на критеријуме из члана 19. Закона, процењује да ли 
се одређена концентрација сматра дозвољеном и у складу са тим доноси одговарајућу 
одлуку. Овакав начин поступања Комисије по поднетим пријавама концентрација, 
подразумева да она мора да антиципира ефекте до којих би дошло спровођењем конкретне 
концентрације, укључујући како оне позитивне, тако и негативне, у складу са чиме ће 
конкретну концентрацију одобрити, или је забранити. Контролом концентрација делује се 
превентивно.   
 
Када у поступку који води по поднетој пријави концентрације, Комисија утврди да не 
постоји конкурентски проблем, доноси одлуку којом се концентрација одобрава у скраћеном 
поступку. Испитивање концентрација по службеној дужности, регулисано је чланом 62. 
Закона, који прописује у којим ситуацијама Комисија приступа овом начину испитивања 
концентрација.  

 
Законом је регулисано у којим ситуацијама може доћи до одбацивања поднете пријаве 
концентрације, а то је неиспуњавање прагова из члана 61. Закона, или непоступање странке – 
подносиоца пријаве у смислу налога Комисије којим се захтева допуна поднете пријаве. 
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ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПОСТУПАКА 

ИСПИТИВАЊА КОНЦЕНТРАЦИЈА У 2014. ГОДИНИ 

 
 

 

Врста поступка 

 

Окончани 

поступци 

Поступци 

пренети у 

2015. годину 

Концентрације одобрене у  

скраћеном поступку (тип акта – 
решење) 

91 8 

Концентрације испитиване и одобрене у 

поступку по службеној дужности (тип 
акта – решење), од тога: 
 

- условно одобрене  
- безусловно одобрена 
- поступак у току 

 
6 

 
 
2 
4 
 

 
 
 
 
 
 

1 

Обустављен поступак по  
пријави концентрације због одустанка 
странке, (тип акта – закључак) 

0 - 

Одбачена пријава због неиспуњавања 
приходних прагова, (тип акта – 
закључак) 

1 

- 
 
 

Обустављен - прекинут поступак 
покренут по службеној дужности  

2 - 

УКУПНО 100 9 

 

Графикон бр. 1: Окончани поступци 
 

 
 
Подносиоци највећег броја примљених пријава концентрација у 2014. години била су 
инострана правна лица (81 или 75,70% укупног броја примљених пријава). Подносиоци  26 
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пријава концентрација 24,30% била су домаћа правна лица, односно привредни субјекти – 
учесници на тржишту који су регистровани и активни на тржишту Републике Србије. 
Напомињемо да је број подносилаца пријава (107) увек већи од броја поднетих пријава 
концентрација, који је у 2014. години износио 94, из разлога што се, када се ради о 
концентрацијама које настају услед заједничког улагања два или више учесника на тржишту 
ради стварања новог учесника на тржишту, или стицања заједничке контроле над постојећим 
учесником на тржишту, увек појављује већи број (два или више) подносилаца пријаве у 
складу са важећим законским решењима. 

  

Када се подносиоци пријава концентрације класификују према земљама у којима су 
регистровани, проистиче закључак да су највећи број пријава концентрација поднела 
друштва из Републике Србије (26), а као значајни подносиоци пријава по критеријуму 
држава из којих потичу, истичу се и друштва из Немачке (која су поднела 11 пријава), 
Холандије (10 пријава), Луксембурга (7 пријава), САД, Швајцарске, Словеније и Аустрије 
(по 6 пријава), Уједињених Арапских Емирата (3 пријаве), Мађарске, Хрватске, Републике 
Ирске, Кипра, Украјине, БиХ и Румуније (по 2 пријаве), док су друштва из десет  држава 
поднела по једну пријаву концентрације.   
 

Графикон бр. 2: Земља порекла подносиоца пријаве 
 

 
 
Према области активности, односно делатности на коју се свака конкретна концентрација 
која је пријављена Комисији односи, као најфреквентнија поља активности издвајају се: 
област савремених електронских комуникација попут мобилне телефоније, широкопојасног 
приступа интернету, дистрибуције медијског садржаја, ТВ продукције, постпродукције и 
емитовања програмских садржаја, (20 пријава), област хемијске индустрије – фармација, 
боје, лакови, адитиви и лепкови (10 пријава), пољопривредно-прехрамбеног сектора (10 
пријава), нафтне индустрије (7 пријава), области банкарства и осигурања (6 пријава), 
грађевинске индустрије и енергетског сектора (по 5 пријава) итд.  

 
Карактеристика овог извештајног периода, јесте и то да Комисија није поступала по 
пријавама концентрација које настају у процесу приватизације. То је значајна промена у 
односу на претходни период, када је број пријава по овом основу (приватизациони процеси) 
био високо затупљен у укупном броју поднетих пријава. Највеће учешће поступака из 
приватизационих процеса у укупном броју концентрација о којима је Комисија одлучивала, 
забележено је у првим годинама рада Комисије, када су ови поступци у укупном броју 
предмета били заступљени са 20% до 30%. Затим је тај број на годишњем нивоу бивао све 
мањи, тако да у извештајном периоду (2014.) није поднета ниједна пријава концентрације 
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која настаје у приватизационом процесу. Реална је претпоставка да ће у 2015. години у 
структури предмета који се односе на контролу концентрација, бити заступљени у одређеном 
броју, који се из објективних ограничења у погледу доступности нужних информација у 
овом тренутку не може прецизно одредити,  и они предмети (пријаве концентрација) који се 
односе на спровођење процеса приватизације домаћих привредних субјеката, као резултат 
најављеног окончања процеса њиховог реструктурирања.  

 
Члан 17. Закона дефинисао је случајеве у којима настаје концентрација учесника на 
тржишту. Када се укупан број издатих решења о одобравању концентрација (97), разврста по 
овом законском критеријуму, види се да се од укупног броја издатих решења, највећи број 
односи на оне пријаве у којима долази до стицања од стране једног или више учесника на 
тржишту, непосредне или посредне контроле над другим учесником на тржишту, или 
његовим делом (81 одлука, или 83,50% од укупног броја издатих решења којима се одобрава 
спровођење концентрације). Петнаест концентрација (15,47%) настало је у случају 
заједничког улагања два или више учесника на тржишту ради стварања новог учесника на 
тржишту, или стицања заједничке контроле над постојећим учесником на тржишту – који 
послује на дугорочној основи и има све функције независног учесника на тржишту. Коначно, 
најмањи број насталих концентрација (само једна, односно 1,03%), о којима је Комисија 
одлучивала у 2014. години, настао је по основу спајања, или других статусних промена у 
којима долази до припајања учесника на тржишту у смислу Закона којим се одређује положај 
привредних друштава. 
 
 

Графикон бр. 3: Законски основ концентрација 
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5.1. Концентрације одобрене у скраћеном поступку 

 
Концентрације које настају стицањем од стране једног или више учесника на тржишту, 

непосредне или посредне контроле над другим учесником или више учесника на 

тржишту, или његовим делом (члан 17. став 1. тачка 2. Закона): 

 
1. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле друштва „Microsoft 

Corporation”, над пословањем Уређаји & Услуге друштва „Nokia Corporation”, које се 
састоји из пословне јединице Smart Уређаји и пословне јединице Мобилни Tелефони. 
 

2. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле 
друштва „Adria Bidco B.V“., над друштвом „Slovenia Broadband S.a.r.l.“, и непосредне 
контроле друштва „Adria Bidco“ д.о.о., над друштвом „Serbia broadband – Srpske 
kablovske mreže“ д.о.о., до чега долази куповином од стране друштава стицалаца 100% 
удела у друштвима „Slovenia Broadband S.a.r.l“ и „Serbia broadband – Srpske kablovske 
mreže“ д.о.о. и преузимањем истих од њихових претходних власника. 

 
3. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од 

стране друштва „Ветеринарски Завод Суботица АД Суботица – Производња хране за 
животиње, фармацеутских препарата пестицида и средстава за ДДД“ Суботица, над 
привредним друштвом „Суперпротеин“ а.д. Зрењанин, до чега долази на основу 
уговорног стицања целокупне покретне и непокретне имовине овог друштва. 
  

4. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле друштва "Tetra 
Laval Holdings & Finance SA", над друштвом "Miteco AG"и стицањем одређене имовине 
друштва "Miteco Italia S.r.l." од стране  друштва "Tetra Pak Food Engineering SPA". 
 

5. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле 
друштва „Telenor“ д.о.о., над друштвом „Telenor Direct“ д.о.о., до чега долази откупом 
преосталог удела од 51% овог друштва од његовог дотадашњег члана - друштва  „Direct 
Group“ д.о.о. 
 

6. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле 
привредног друштва „MOL Serbia“ д.о.о. над нафтним терминалом који се налази на 
адреси ул. Приморска бр. 86 Нови Сад, а кога стицаоцу контроле над овим терминалом, 
за уговором дефинисану купопродајну цену продаје привредно друштво „Speed“ д.о.о. 
 

7. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле 
привредног друштва „Horizon Energy“ д.o.o. над Бензинском станицом у Шимановцима, 
ул. Крњешевачка бб, од друштва „Дунавтранс“ д.о.о., као претходног власника овог 
објекта. 
 

8. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле друштва „L’Oreal 
S.A.“ над друштвом „Carita International S.A.“, као и над друштвом „Fipal S.A.S.“, 
укључујући и зависна друштва Fipal-а и то „Laboratoires Decleor S.A.S.“, „Decleor USA 
Inc.“, и „Decleor U.K. Ltd.“. 

 
9. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне појединачне 

контроле од стране друштва "Overseas Transport Holding GmbH" над следећим повезаним 
друштвима: "Weiss-Röhlig China Limited", "Weiss-Röhlig Taiwan Ltd.","Weiss-Röhlig 
Middle East Ltd.", "Weiss-Röhlig Holding GmbH", и "Weiss-Röhlig Canada Inc.". 
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10. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем директне контроле друштва 
„Adris grupa“ д.д., над друштвом „Croatia osiguranje“ д.д., куповином већинског удела 
овог друштва у процесу његове докапитализације, чиме стицалац истовремено 
успоставља и индиректну контролу над свим његовим зависним друштвима. 
 

11. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од 
стране привредног друштва „OTP banka Hrvatska“ д.д. над привредним друштвом „Banco 
Populare Croatia“ д.д., до чега долази на основу уговорног преузимања 98,99% удела у 
капиталу друштва „Banco Populare Croatia“ д.д. од предходног власника тих удела. 
 

12. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од 
стране привредног друштва „Суноко“ д.о.о. над акционарским друштвом 
„Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка“ а.д. до чега долази на основу 
спровођења од стране друштва „Суноко“, законске обавезе објављивања понуде за 
преузимање акција циљног друштва. 
 

13. Концентрација учесника на тржишту до које долази стицањем циљног пословања које се 
састоји од имовине која се користи за производњу, паковање, дистрибуцију, промет и 
продају производа за негу тканина под робном марком „Асе“ од стране друштва "Fater 
S.P.A.“, а које је до спровођења ове концентрације било под контролом „P&G“ 
међународне пословне групе, којом руководи друштво „Procter & Gamble”.  
 

14. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од стране друштва 
„Hamburger Recycling Group GmbH“, над друштвом „SCH-Ózon Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.“ и друштвом „HANSEN TRADING Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelösségü 
Társaság“, на основу Уговора о купопродаји којим се оба друштва преузимају од 
тренутних власника, а која се сматрају повезаним учесницима будући да припадају истој 
групи друштава. 
 

15. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем  контроле од стране друштва 
„UMBH Ukrainian Machine Building Holding Limited“ над  друштвом  „ДОО 
Shakhtspetsstroy“,  до чега долази куповином 100% удела у овом друштву  од  претходног 
власника тих удела.  

16. Kонцентрација учесника на тржишту која настаје, стицањем појединачне контроле од 
стране Привредног друштва за промет  и услуге „Alma Quattro“ д.о.о., над основним 
средствима Друштва са ограниченом одговорношћу – „Megaboard Soravia“ д.о.о., до чега 
долази на тај начин што друштво „Alma Quattro“ д.о.о. по основу купопродаје предмета 
стицања, врши уговорно преузимање пет (5) рекламних паноа типа Megaboard, од 
друштва „Megaboard Soravia“ д.о.о. као њиховог дотадашњег власника.  
 

17. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем  контроле од стране друштва 
„Media Group Ukraine“ д.о.о. над  друштвом „BTV Company“ д.о.о. до чега долази 
куповином 100% удела у циљном друштву од њиховог претходног власника.  
 

18. Концентрација учесника на тржишту, која настаје стицањем појединачне контроле 
привредног друштва „Nestle S.A.“, над привредним друштвом „Galderma Pharma S.A.“, и 
над привредним друштвом „Galderma International S.A.S.“, до чега долази на тај начин 
што друштво „Nestle S.A.“ по основу реализације Купопродајног уговора  потписаног са 
друштвом „L'Oreal International“, преузима од овог друштва његове дотадашње уделе у 
друштвима „Galderma Pharma S.A.“, и „Galderma International S.A.S“, на који начин се 
претходна заједничка контрола над овим повезаним друштвима коју су вршили „Nestle 
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S.A.“, и „L' Oreal International“, трансформише у појединачну контролу коју ће над 
наведеним друштвима убудуће самостално вршити привредно друштво „Nestle S.A.“. 
   

19. Концентрација учесника на тржишту до које долази посредним стицањем циљног 
пословања Здравствене установе „Master Pharm“, од стране привредног друштва „Benu“ 
д.о.о.  
 

20. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле друштва "Slovenia 
Broadband S.a.r.l.", над друштвом "AD Broadband Montenegro", тако што ће друштво 
"Slovenia Broadband S.a.r.l." стећи контролни пакет акција у друштву "AD Broadband 
Montenegro".  

21. Концентрација учесника на тржишту која настаје, стицањем контроле холандског 
холдинг друштва „Carso Telecom B.V“., над акционарским друштвом „Telekom Austria 
Aktiengesellschaft“.  

22. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле 
друштва „Ravago S.A.“ над привредним друштвом „Barentz Ravago Chemical Specialist 
S.A.“, до чега долази на основу преузимања додатних 46,69% удела у друштву „Barentz 
Ravago Chemical Specialist S.A.“ од претходног власника тих удела, на који начин ће 
„Ravago S.A.“, са раније поседованим уделима у овом друштву, постаје његов једини 
члан и власник са уделом у власничкој структури капитала овог друштва од 100%.  

  
23. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем  непосредне контроле 

друштва „Bayer AG“, односно посредне контроле овог друштва преко неког од својих 
зависних друштава, над привредним друштвима „MSD Consumer Care, Inc“, „Plough 
Farma“ LDA, „Ogranon (Philippines) Inc“, и друштвом „Schering-Plough (China)“ Ltd, до 
чега долази куповином акција и имовине ових друштава од друштва „Merck & Co. Inc“, 
као њиховог дотадашњег контролора и власника. 
 

24. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од 
стране акционарског друштва "Телекомуникације Републике Српске" а.д., над 
привредним друштвом "Logosoft" д.о.о., до чега долази на основу преузимања 
контролног удела у друштву "Logosoft" д.о.о., од његовог претходног власника.  

 
25. Концентрација учесника на тржишту до које долази стицањем већинског власништва од 

стране друштва „Дон Дон“ д.о.о., над привредним друштвом за производњу и промет 
пекарских производа „Житопек“ а.д. куповином укупно 50,72267% акција овог друштва 
од његових акционара. 

 
26. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне контроле 

привредног друштва „Robert Bosch GmbH“, преко свог зависног друштва „Bosch Rexroth 
Chile SpA“, над целокупним капиталом привредног друштва „MD Hidráulica S.A.“, oд 
привредног друштва „Gestión de Activos e Inversiones MD SpA“ и мањинских акционара, 
као претходних власника предмета преузимања. 

 
27. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне контроле 

привредног друштва „Robert Bosch GmbH“, преко свог зависног друштва “Robert Bosch 
Holding Nederland B.V“, над целокупним капиталом привредног друштва „Hytec Holdings 
Proprietary Limited“, oд привредног друштва „Tesuco Holdings Proprietary“ као његовог 
дотадашњег власника. 

 
28. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од стране 

привредног друштва за производњу, промет и услуге  „Агромаркет“ д.о.о., над 
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акционарским друштвом за прераду житарица, производњу хлеба и производа од 
житарица „Житопродукт“ а.д., до чега долази на основу јавно објављене и спроведене 
понуде за преузимање акција акционарског друштва „Житопродукт“ а.д. 

  
29. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле 

привредног друштва „Horizon Energy“ д.o.o. над станицом за снабдевање моторних 
возила у Осечини, ул. Војводе Степе бр. 6 и над станицом за снабдевање моторних возила 
у Ваљеву, ул. Душанова бр. 105, које се преузимају од предузетника Моме Митића, 
заједно са припадајућим непокретностима - објектима (зградама) и земљиштем, као и 
припадајућим покретним стварима – опремом. 
 

30. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле друштва „Holcim 
Beteiligungs GmbH“, над оперативном имовином и друштвима или деловима друштава из 
састава „Cemex“ групе, која ову имовину поседују или са којом располажу и истовремено 
представљају „циљни бизнис“ и предмет преузимања у овој концентрацији, под називом 
„Cemex West“, од друштва „Cemex Deutchland AG“ као њиховог дотадашњег власника, 
друштва „Cemex Deutchland AG“. 
 

31. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем директне контроле 
привредног друштва „Hewlett Packard“ д.о.о., над средствима, уговорима са трећим 
лицима, лиценцама и потребним људским ресурсима, од Привредног друштва за 
пружање информатичких услуга „Заједнички Информациони Систем“ д.о.о. који су 
неопходни за пружање „outsourcing“ услуга везаних за основно банкарско пословање. 
 

32. Концентрација учесника на тржишту, којa настаje стицањем непосредне контроле од 
стране привредног друштва „Teko Mining GmbH“, над друштвом „Алас Раковац 
Холдинг“ д.о.о. и посредне контроле над његовим зависним друштвима. 
 

33.  Kонцентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле друштва „L’Oreal 
USA Inc.“, над друштвом „NYX, Los Angeles Inc.“, до чега долази на основу реализације 
Уговора о куповини акција овог друштва.  
 

34. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне појединачне 
контроле од стране привредног друштва „mobilkom Mazedonien Beteiligungsverwaltung 
GmbH“, над привредним друштвом „Blizoo Media and Broadband DOOEL“ до чега долази 
на основу уговорне куповине 100% удела у циљном друштву. 
 

35. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле једног учесника на 
тржишту над делом другог учесника на тржишту, до које долази на тај начин што 
акционарско друштво „Нафтна индустрија Србије“ стиче контролу над бензинском 
станицом „Сава центар“ у улици Арсенија Чарнојевића бр. 30а, Нови Београд, на основу 
преузимања циљног објекта од његовог претходног власника - друштва „Euroluxpetrol-
Elp“ д.о.о. из Београда у стечају. 
 

36.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле друштва „Valeant 
Pharmaceuticals International“ Inc. над друштвом „Allergan“ Inc.  
 

37. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне контроле друштва 
"JT International Holding B.V.", над друштвом "Zandera Limited“, тако што  друштво "JT 
International Holding B.V." преко свог зависног друштва "Emerging Products Holding B.V.", 
на основу Уговора о купопродаји удела, преузима 100% основног капитала друштва 
"Zandera Limited" од његовог власника, друштва "Zandera (Finco) Limited".  
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38. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне појединачне 

контроле привредног друштва „Alpha Bank S.A.“ над друштвом „Citibank International 
PLC“, кредитном установом која послује на територији Републике Грчке, преузимањем 
целокупног банкарског пословањa са становништвом и одређене имовине на територији 
Републике Грчке и искључиве контроле над привредним друштвом „Diners Club of Greece 
Finance Company S.A“., куповином укупног броја акција тог привредног друштва. 
 

39. Концентрација учесника на тржишту која настаје променом појединачне контроле коју 
врши Кнежевина Лихтенштајн, у заједничку двочлану контролу коју врше друштво 
„Моbilkom“ (са 24,9% удела) и Кнежевина Лихтенштајн (са 75,1% удела) над друштвом 
„Telecom Liechtenstein AG“. 
 

40.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле друштва 
„Hemofarm“ а.д. над делом пословања друштва „Pharmanova“ д.о.о., који чине 
производња, маркетинг и продаја дефинисаних фармацеутских производа, што 
представља „циљни бизнис“, односно предмет преузимања у овој концентрацији. 
 

41. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од 
стране привредног друштва „Теленор“ д.о.о. над привредним друштвом „MNNEWS“ 
д.о.о. до чега долази на основу уговорног преузимања 100% удела у циљном друштву од 
претходних власника тих удела. 
 

42. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле 
друштва "AFI Project Developers B.V.", над друштвом "Direct Capital S" д.о.о., тако што ће 
друштво "AFI Project Developers B.V." на основу Уговора о трансакцији, стећи све уделе 
у друштву "Direct Capital S" д.о.о. од његовог јединог члана - друштва "Cristalico Holdings 
Limited". 
 

43. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле 
друштва "Yugo Elite Agro" д.о.о. над привредним друштвом "Зобнатица" а.д., тако што ће  
"Yugo Elite Agro" д.о.о. у поступку добровољне условне понуде за преузимање акција, 
стећи најмање 90% акција друштва "Зобнатица" а.д. 
 

44. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле 
друштва „Johnson Controls International B.V.“, над друштвом „TPV Johnson Controls  
Podjetje za proizvodnjo in trzenje notranje opreme za avtomobile“ д.о.о., до чега долази на 
основу реализације Уговора о продаји удела у друштву „TPV Johnson Controls“  
закљученим између купца и продавца предметних удела и чијим ће спровођењем 
друштво „Johnson Controls International B.V.“ претходну заједничку контролу на 
друштвом „TPV Johnson Controls  Podjetje za proizvodnjo in trzenje notranje opreme za 
avtomobile“ трансформисати у своју појединачну контролу над овим друштвом на основу 
стицања 100% удела у истом. 
 

45. Концентрација између привредног  друштва "Дијамант – Аграр" д.о.о. и "Земљорадничке 
задруге 4 Октобар Банатски Двор", која настаје на основу закупa пољопривредног 
земљишта "Земљорадничке задруге 4 Октобар Банатски Двор" од стране друштва 
"Дијамант – Аграр" д.о.о., чиме ће ово друштво стећи непосредну контролу над 
закупљеним пољопривредним земљиштем које је у власништву "Земљорадничке задруге 
4 Октобар Банатски Двор". 
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46. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле од 
стране друштва "Ferrero International SA" над групом повезаних друштава чланова Oltan 
групе и то друштвима "Oltan Gida Maddeleri İhracat İthalat ve Ticaret Anonim Şirketi", 
"Oltan Fındık İşletmeleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi",  "Oltan Fındık Sanayi ve Ticaret 
Anonim Şirketi", "Oltan Boyer S.A.S." и  "Oltan Grout Limited", до чега долази на основу 
Уговорног преузимања 100% акција у сваком од ових друштава, чиме "Ferrero 
International SA" као купац предметних удела успоставља појединачну контролу над 
наведеним члановима Oltan групе.  
 

47. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од 
стране друштва "Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.", над друштвом "Fővárosi Gázművek 
Zrt", на тај начин што ће друштво "Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt." (National Asset 
Management Ltd.) на основу Уговора о купопродаји акција стећи контролни удео у 
друштву "Fővárosi Gázművek Zrt". 
 

48. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне појединачне 
контроле од стране друштва "United Media S.à.r.l.", над друштвом "Orlando Klinci" д.о.о., 
тако што ће друштво "United Media S.à.r.l." на основу Уговора о купопродаји удела стећи 
100% удела у друштву "Orlando Klinci" д.о.о. 
 

49. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле  од 
стране друштва „Balkans Real Estate B.V“., над привредним друштвом „Retail Park“ д.о.о. 
до чега долази на основу уговорног преузимања већинског удела у друштву „Retail Park“ 
д.о.о.. од њихових претходних власника. 
 

50.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне појединачне 
контроле привредног друштва „OTP Bank Romania S.A“. над привредним друштвом 
„Banca Millennium S.A“., куповином укупног броја акција тог привредног друштва. 
 

51. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне контроле друштва 
"Robert Bosch GmbH“, над имовином Сектора електричних алата привредног друштва 
"Tecnova S.A“. на тај начин што  "Robert Bosch GmbH“ преко свог зависног друштва 
"Robert Bosch Sociedad Anonima - ECUABOSCH", купује пословање Сектора електричних 
алата које је у власништву друштва "Tecnova S.A“.  
 

52. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од 
стране привредног друштва „Суноко“ д.о.о. над привредним друштвом „Kandit 
trgovinska“ д.о.о., до чега долази на основу купопродајног преузимања 100% удела у 
друштву „Kandit trgovinska“ д.о.о., које уделе „Суноко“ д.о.о. купује од хрватског 
друштва  „Termes Grupa“ д.д., као њиховог претходног власника. 
 

53. Концентрација између привредног  друштва "Univerexport Export-Import" д.о.о. и 
друштава "Angropromet" д.о.о., предметних непокретности и опреме у власништву 
друштва "Phiwa" д.о.о. и предметног инвентара, робних залиха и основних средстава у 
власништву друштва "Lurdy" д.о.о., која настаје на начин што друштво "Univerexport 
Export-Import" д.о.о. непосредно и посредно преко свог повезаног друштва "Urma rent" 
д.о.о., од "Ruwa Company" д.о.о., као тренутног власника и продавца предмета стицања, 
купује 100% удела у друштву "Angropromet" д.о.о., као и непокретности и опрему у 
власништву друштва "Phiwa" д.о.о. и ситан инвентар, залихе трговачке робе и основна 
средства која су у власништву друштва "Lurdy" д.о.о. 
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54. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од 
стране привредног друштва „Roaming Electronics“ д.о.о., над привредним друштвом 
„Tehnomanija“ д.о.о., до чега долази на основу двострано исказане сагласности страна за 
реализацију куповине 70% удела од стране друштва „Roaming Electronics“ д.о.о. у 
привредном друштву „Tehnomanija“ д.о.о., Београд. 
 

55. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од 
стране привредног друштва за производњу хлеба и пецива „Дон Дон“ д.о.о., над 
акционарским друштвом за прераду житарица, производњу хлеба и производа од 
житарица „Житопродукт“ а.д. до чега долази преузимањем 85,6788% акција у друштву 
„Житопродукт“, чији ће власник постати привредно друштво „Дон Дон“, на основу 
реализовања куповине предметног броја акција  од њиховог претходног власника. 

56. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле, од 
стране привредног друштва „PharmaSwiss S.A.“, над одређеном имовином друштва 
„Bristol-Myers Squibb Company“. 
 

57. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од 
стране друштва "Robert Bosch GmbH“, над друштвом "ZF Lenksysteme GmbH“, на начин 
што ће "Robert Bosch GmbH“ купити 50% удела од "ZF Friedrichshafen AG“, у друштву 
"ZF Lenksysteme GmbH“, које тренутно заједнички контролишу друштва "Robert Bosch 
GmbH“ и "ZF Friedrichshafen AG“. 
 

58. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне појединачне 
контроле од стране друштва „ZF Friedrichshafen AG“ над друштвом „TRW Automotive 
Holdings Corp.“,  при чему стицалац контроле исту реализује преко свог повезаног 
друштва „ZF North  America Inc.“  које је у његовом искључивом власништву.  
 

59. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле   друштва "Tetra 
Laval Holdings B.V.", над друштвом "Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne I Handlowe 
Obram S.A.", до чега долази на тај начин што друштво "Tetra Laval Holdings B.V." купује 
100% акција друштва "Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Produkcyjne I Handlowe Obram S.A." 
од претходног власника укупног акцијског капитала овог друштва. 
 

60. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле 
привредног друштва „SCM (System Capital Management) Limited“ над украјинским 
привредним друштвом „MMDS - Ukraine Limited Liability Company“ , до чега долази на 
тај начин што друштво „SCM (System Capital Management) Limited“, куповином 
предметних удела од њихових претходних власника, преузима контролно капитал 
учешће у друштву „MMDS - Ukraine Limited Liability Company“, чиме се успоставља 
непосредна контрола стицаоца удела над овим друштвом.  
 

61. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле од 
стране друштва "Robert Bosch GmbH“, над друштвом "BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH“, и над друштвом "Siemens Еlectrogeräte GmbH“,  на тај начин што  друштво 
"Robert Bosch GmbH“ купује 50% удела  у друштву "BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH“ и 100% удела у друштву "Siemens Еlectrogeräte GmbH“, од садашњег власника 
ових удела - друштва "Siemens-AG". 
  

62. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле, од 
стране привредног друштва „Merck KGaA“, над друштвом „Sigma-Aldrich Corporation“, 
до које долази стицањем већинског пакета акција у циљном друштву. 
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63. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле друштва "P3 
HoldCo II s.r.o.", над друштвом "Phoenix Logistics" д.о.о., и над портфолиом логистичких 
паркова и земљишних удела намењених простору за складиштење и градњу у Пољској и 
Румунији, на начин што "P3 HoldCo II s.r.o." на основу Мастер Уговора купује 100% 
удела у друштву  "Phoenix Logistics" д.о.о. и портфолио логистичких паркова и 
земљишних удела у Пољској и Румунији, од њихових досадашњих власника. 
 

64. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле, од 
стране привредног друштва „Mедиа Груп Украјина“  д.о.о. над друштвом „Аспера 2011“, 
до које долази стицањем 100% удела у овом друштву. 
 

65. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле друштва „Newmet 
International AG“, над друштвом „NISSAL“ а.д., до чега долази куповином већинског 
акцијског капитала овог друштва, по основу реализације добровољне понуде за 
преузимање акција.  
 

66. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле 
Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних 
деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ а.д. 
над бензинском станицом у Сјеници, до чега долази реализовањем Уговора о пословно 
техничкој сарадњи потписаног између  друштва „Нафтна индустрија Србије“ а.д. као 
закупца бензинске станице и привредног друштва „Sjenicacoop“ д.о.о. као власника 
бензинске станице. 
 

67. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле 
Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних 
деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ а.д. 
над бензинском станицом у Сремској Каменици, до чега долази на основу реализовања 
Уговора о пословно техничкој сарадњи потписаног између  друштва „Нафтна индустрија 
Србије“ а.д. као закупца бензинске станице и привредног друштва за трговину и услуге 
„Ауто центар Павичевић“ д.о.о., као власника бензинске станице. 
 

68. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле 
привредног друштва „Telemach širokopasovne komunikacije“ д.о.о. над привредним 
друштвом „Tušmobil podjetje za mobilne komunikacije“ д.о.о., чиме друштво „KKR&Co. 
L.P.“ стиче посредну контролу над циљним друштвом куповином 100% удела у том 
друштву. 
 

69. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне контроле 
привредног друштва „Telemach Društvo za pružanje usluga u oblasti telekomunikacija“ д.о.о. 
над привредним друштвом „BHB Cable TV“ д.о.о., чиме друштво „KKR&Co. L.P.“ стиче 
посредну контролу, над циљним друштвом куповином 100% удела у том друштву. 
 

70. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле друштва „mobilkom 
Mazedonien Beteiligungsverwaltung GmbH“, над друштвима „ONE Telekomunikacijske 
usluge DOOEL“, и „DIGI PLUS MULTIMEDIA DOOEL“, до чега долази преузимањен 
удела у циљним друштвима од њиховог досадашњег власника-друштва „Telekom 
Slovenije“ д.д., као и следствено стицање  подносиоца пријаве преосталих 45% удела које 
ће „Telekom Slovenije“д.д.  поседовати у друштву које ће настати путем спајања друштва 
„ONE Telekomunikacijske usluge DOOEL“ и друштва „VIP OPERATOR DOOEL“ у року 
од три године након спајања, а у коме ће подносилац пријаве бити већински власник и 
контролор са 55% удела од момента његовог оснивања. 
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71. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле, од 

стране привредног друштва „Мetinvest B.V“. над отвореним акционарским друштвом 
„ОАД EVRAZ DNIPRODZERZHYNSKI CCP“, до чега долази преузимањем 94,5536% 
удела у овом друштву. 
 

72. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне контроле друштва 
"Robert Bosch GmbH“, над друштвима "Climatec LLC", и "KX2 Holdings Building 
Technologies Group, LP", тако што ће "Robert Bosch GmbH“ преко свог зависног друштва 
"Robert Bosch North America Corporation" купити уделе у друштвима "Climatec LLC" и 
"KX2 Holdings Building Technologies Group, LP" од њиховог тренутног власника и 
контролора ових друштава. 
 

73. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле привредног 
друштва „General Electric Company“  над циљним енергетским и мрежним пословањем 
које обухвата топлотну енергију, обновљиву енергију и електричну мрежу групе чије је 
матично друштво „Alstom“, преносом целокупног капитал учешћа у друштвима која су 
сва наведена у Прилозима Е и Ф „Оквирног уговора“ закљученог између учесника 
концентрације, као и преносом већинског капитал учешћа у друштву „Alstom Grid 
Holding BV“.  
 

74.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне   контроле од 
стране друштва „MVM Partner Bucharest S.R.L.“ над привредним друштвом „Hivatalos 
S.R.L.“, до чега долази на основу уговорног преузимања 90% акција у друштву „Hivatalos 
S.R.L.“ од претходних власника тих акција, на који начин „MVM Partner Bucharest S.R.L.“ 
постаје  контролни акционар циљног друштва. 
  

75. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне контроле 
привредног друштва „Actavis plc“ над привредним друштвом „Allergan Inc“, до чега 
долази на основу спровођења Трансакционог уговора  закљученох између 
заинтересованих страна.  

 
76. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле Предузећа за 

телекомуникације „Телеком Србија“, а.д. над друштвом „Дунав банка“ а.д., до чега 
долази на основу спровођења докапитализације  „Дунав банке“ а.д. која ће по основу 
уписа и уплате акција, бити извршена од стране Предузећa за телекомуникације „Телеком 
Србија“ а.д., „Компаније Дунав осигурање“ а.д.о. и друштва „Dimedia Group SA“, и у 
којој  ће Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., по основу стицања акција 
„Дунав банке“ а.д. односно уписом и уплатом новоемитованих акција „Дунав банке“ а.д. 
у поступку повећања њеног капитала, постати већински и контролни акционар ове банке. 

 
 
Концентрације које настају у случају заједничког улагања, или стицања заједничке 

контроле (члан 17. став 1. тачка 3. Закона): 

 
77. Концентрација учесника на тржишту, која настаје заједничким улагањем друштва 

„PETROL, Slovenska energetska družba“ д.д. и господина Бојана Коцића у циљу стварања 
новог учесника на тржишту под именом „PETROL LPG“ д.о.о. кога ће заједнички 
контролисати његови оснивачи. 

 
78. Концентрација учесника на тржишту до које долази успостављање непосредне 

заједничке контроле друштва „MVM Hungarian Electricity Private Limited Company“ и 
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Општине Будимпешта, над друштвом „Fovarosi Gazmuvek Zrt.“ 
  
79. Kонцентрација учесника на тржишту до које долази успостављањем непосредне 

заједничке контроле друштва „FIMBank p.l.c.“, друштва „SID – Slovenska izvozna in 
razvojna banka” д.д. и друштва  „Nova Ljubljanska banka” д.д., над друштвом  „Prvi faktor, 
faktoring družba“ д.о.о. 

 
80. Kонцентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке контроле од 

стране Инвестиционог фонда „KJK Fund II SICAV – SIF“, привредног друштва „Don 
Don“ д.о.о. Метлика и привредног друштва „Realest“ д.о.о., над привредним друштвом 
„Don Don“ д.о.о. Београд, до чега долази на основу извршене докапитализације овог 
друштва од стране Инвестиционог фонда „KJK Fund II SICAV – SIF“. 

 
81. Kонцентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке контроле од 

стране друштва са ограниченом одговорношћу „Al Dahra International Investment LLC“ и 
акционарског друштва „Rudnap Group“ а.д., над привредним друштвом „Rudnap Agrar“ 
д.о.о., до чега долази на основу уговорног преузимања  51% удела у капиталу друштва  
„Rudnap Agrar“ д.о.о.  од стране друштва „Al Dahra International Investment LLC“, 
куповином истог од  домаћег друштва „Rudnap Group“ а.д.  као претходног јединог члана 
друштва „Rudnap Agrar“ д.о.о. 

 
82. Концентрација учесника на тржишту која настаје променом облика контроле из 

непосредне индивидуалне у непосредну заједничку контролу друштава „Philip Morris 
Global Brands INC“, и „U.S. Smokeless Tobacco Company LLC“, над друштвом „Profigen 
LLC“, до чега долази куповином од стране  „Philip Morris Global Brands INC“, 60% удела 
овог друштва, од његовог дотадашњег јединог члана и деоничара „U.S. Smokeless 
Tobacco Company LLC“, уз истовремено успостављање и посредне заједничке контроле 
над његовим зависним друштвoм „Profigen do Brasil LTDA“.  

 
83. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке контроле од 

стране друштва "KKR & Co. L.P.", друштва "Cinven Capital Management (V) General 
Partner Limited" и групе друштава "HgCapital 7 A L.P.", "HgCapital 7 B L.P.", "HgCapital 7 
C L.P.", "HgCapital 7 D L.P.", "HgCapital 7 E L.P.", "HgCapital Executive Co-Invest L.P.", 
"HGT 7 L.P.", "HgCapital Gabriel Co-invest L.P." и "HgCapital Co-invest 2 L.P.", која 
заступа и којима управља друштво "Hg Pooled Management Limited", над друштвом 
"Chamuel Topco AS" као и над његовим зависним друштвом "Visma AS". 

 
84. Концентрација учесника на тржишту која настаје променом заједничке двочлане 

контроле коју врше друштво „Grand Slam Group“ д.о.о. и господин Александар Поповић, 
у заједничку трочлану контролу коју врше друштво „United Media S.a.r.l.“, друштво 
„Grand Slam Group“ д.о.о. и господин Александар Поповић, над друштвом „Grand 
Production“ д.о.о. и његовим зависним друштвом „International Health Products Co.“ д.о.о.  

 
85. Концентрација учесника на тржишту која настаје оснивањем заједничког друштва 

„Charger Top Holdco B.V.“, на које ће друштва „Mondelez International INC.“ и  „Acorn 
Holdings B.V.“ као његови оснивачи, извршити пренос релевантног дела сопственог 
бизниса, и над чијим ће пословањем вршити заједничку контролу. 

 
86. Концентрација учесника на тржишту која настаје oснивaњeм друштвa зajeдничкoг 

улaгaњa J.V. у форми друштва са ограниченом  одговорношћу за чије ће оснивање 
партнери унети одговарајуће новчане улоге, чије ће се регистровано седиште налазити у 
Републици Македонији , и које ће своје пословне активности обављати на трајној – 
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дугорочној основи, а чији су оснивачи друштва „Philip Morris International Management 
SA“ и „Tутунски Кoмбинaт AД Прилeп“, који ће бити приближно равноправни партнери 
у погледу својих економских и гласачких права, у J.V. друштву, на који начин ће 
заједнички управљати тим друштвом. 

 
87. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке контроле 

друштва „Al Rawafed International Investment L.L.C.“, и Републике Србија коју 
представља Влада Републике Србије над Заједничким привредним друштвом (ЗПД), које 
ће основати подносиоци пријаве у форми друштва са ограниченом одговорношћу, које 
ће обављати делатност пољопривредне производње на пољопривредном земљишту које 
ће стећи куповином земљишта које је тренутно у власништву друштва „Јадран“ а.д. Нова 
Гајдобра – у Реструктурирању и а.д. „Бачка“ Сивац – у Реструктурирању, узимањем у 
дугорочни закуп државног пољопривредног земљишта које је локацијски и количински 
специфицирано, као и успостављањем дугорочне пословно-техничке сарадње са 
Министарством одбране - ВУ Моровић, везано за коришћење пољопривредног 
земљишта  ове установе. 

 
88. Концентрација између привредних друштава „Allnex S.à.r.l“, „Eternal Materials Co. Ltd.“, 

и „Eternal Holdings Inc.“, којом долази до стварања друштава заједничког улагања и то 
друштва „Allnex-Eternal Resins (HK) Co., Ltd.“, са седиштем у Хонг Конгу, огранак 
„Allnex-Eternal Resins (HK) Co., Ltd. Taiwan Branch“ са седиштем на Тајвану и Allnex-
Eternal Resins (Guangdong) Co. Ltd.“, са седиштем у Републици Кини на основу Уговора 
о заједничком улагању, а према коме ће „Allnex S.à.r.l,“  „Eternal Materials Co.“и „Eternal 
Holdings Inc.“ стећи заједничку контролу над друштвима заједничког улагања.  

 
89. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем од стране друштва „Daimler 

AG“, преко његовог повезаног друштва у искључивом власништву – „Mercedes AMG 
GmbH“, мањинског удела у друштву „MV Agusta Motor S.p.A“ на који начин стицалац 
мањинског удела, по основу припадајућих вето права, учествује у вршењу заједничке 
контроле над друштвом „MV Agusta Motor S.p.A“  са његовим претходним искључивим, 
а сада већинским власником – друштвом „MV Agusta Holding S.r.l.“. 

 
90. Концентрација учесника на тржишту која настаје реализацијом три пословна пројекта 

који се сматрају једном концентрацијом, при чему реализацијом првог пројекта друштво 
„Telenor ASA“, друштво „Schibsted ASA“ и друштво „Singapore Press Holdings Limited“ 
стичу заједничку контролу над пословањем online класификованих услуга друштва 
„Naspersa Limited“, у Малезији, Тајланду и Вијетнаму, реализацијом другог пројекта 
долази до стицања искључиве контроле од стране друштва „SnT Classifieds ANS“, над 
пословањем online класификованих услуга друштва „Naspersa Limited“, у Бангладешу и 
Чилеу, док реализацијом трећег пројекта долази до стицања заједничке контроле од 
стране друштва „Naspersa Limited“, и друштва „SnT Classifieds ANS“, над бразилском 
компанијом „Bom Negócio Atividades de Internet Ltda“. 

 
Концентрације која настају спајањем или другом статусном променом у којима долази 

до припајања учесника на тржишту у смислу закона којим се уређује положај 

привредних друштава (чл. 17. ст. 1. тач. 1. Закона): 

 
91. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле друштва "Аctavis 

plc" над друштвом "Forest Laboratories, Inc.", тако што ће друштво "Аctavis plc" на основу 
Уговора и плана о спајању, стећи целокупан акцијски удео у друштву "Forest Laboratories 
Inc.". 
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5.2.  Концентрације о којима је решавано у поступку по службеној 

дужности 
 

Комисија је током извештајног периода (2014. година), пратила начин извршавања и 
спровођења услова који су у претходним годинама прописани и садржани у издатим 
решењима Комисије, а представљали су обавезу појединих привредних субјеката у свим 
појединачним случајевима условног одобравања концентрација, а чије се важење односило и 
на 2014. – овде извештајну годину. У дефинисаним временским интервалима који су 
одређени сваким појединачним управним актом, којим је решавано о условном одобрењу 
концентрација, Комисија је кроз достављене извештајне материјале, пратила на који начин 
субјекти према којима су ти услови прописани, исте спроводе. Обвезници прописаних 
услова, Комисији подносе периодичне извештаје којима је обавештавају о начину, степену и 
динамици извршавања наложених услова. Комисија се упознаје са оваквом врстом 
извештаја, разматра их и о свом ставу по питању истих, обавештава учесника на тржишту на 
кога се такве мере односе. Комисија ће на истоветан начин поступати и када је реч о 
предстојећем праћењу извршавања услова који су садржани у одлукама Комисије из 2014. 
године, у вези условног одобравања концентрација. 

 
 

5.3. Испитивање концентрација спроведених без одобрења Комисије 
 

Комисија је дошла до сазнања о постојању извесног броја спроведених концентрација које 
претходно нису биле пријављене Комисији, иако су били испуњени услови за то прописани у 
члану 17, 61 и 63 Закона. Ове концентрације нису прошле Законом предвиђен поступак 
њиховог испитивања и одобравања који спроводи Комисија. До сазнања о таквим 
концентрацијама Комисија је долазила на један од следећих начина, узетих појединачно или 
у међусобној комбинацији: преко иницијатива и/или података достављених Комисији од 
стране трећих лица (физичких и правних), на основу јавно доступних података као и оних 
који произлазе из поступања по другим предметима. 
 
Пре покретања поступка испитивања концентрације по службеној дужности, Комисија врши 
проверу добијених података и то у односу на околност да ли предметна трансакција 
представља концентрацију у смислу Закона, ко су учесници концентрације, као и да ли 
постоји обавеза пријаве концентрације. С обзиром да Комисија пре покретања поступка нема 
скоро никаква овлашћења осим да захтева достављање података без претње икаквом 
санкцијом, провера траје дуго и уз доста потешкоћа.  

 

� Случајеви концентрација које је спровело друштво „Slovenia Broadband S.a.r.l.“ 

из Великог Војводства Луксембурга, а које нису одобрене у складу са Законом 

 
Дана 30. јануара 2014. године закључком је покренут поступак по службеној дужности 
испитивања следећих спроведених концентрација које су настале стицањем посредне 
контроле од стране друштва „Slovenia Broadband S.a.r.l.“ из Великог Војводства 
Луксембурга, над даље наведеним домаћим привредним друштвима, иако исте нису 
претходно пријављене ни одобрене у складу са Законом и то: 

1. концентрација чијим је спровођењем друштво „Slovenia Broadband S.a.r.l.“ (преко 
повезаног друштва „DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT“ Предузеће за 
производњу трговину и услуге Нови Сад) успоставило контролу над друштвом „JET 
TV“ д.о.о. Шабац  (матични број: 20166517); 
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2. концентрација чијим је спровођењем друштво „Slovenia Broadband S.a.r.l.“ (преко 
повезаног друштва „ADRIA MEDIA LIMITED“ из Републике Кипар) успоставило 
контролу над друштвом „CINEMANIA“ д.о.о. Београд (матични број: 20166142); 

3. концентрација чијим је спровођењем друштво „Slovenia Broadband S.a.r.l.“ (преко 
повезаног друштва „ADRIA MEDIA LIMITED“ из Републике Кипар) успоставило 
контролу над друштвом „UNITED MEDIA PRODUCTION“ д.о.о. Београд (матични 
број: 20179368). 
 

Целокупни удели домаћих друштава „JET TV“ д.о.о. Шабац, „CINEMANIA“ д.о.о. Београд и 
„UNITED MEDIA PRODUCTION“ д.о.о. Београд су преузети од стране чланова „Slovenia 
Broadband“ групе, куповином удела од њихових претходних власника током 2012. и 2013. 
године. На тај начин су наведена домаћа друштва постала део SBB групе. Стицаоци тих 
удела - чланови SBB групе: „DOO KNIGHT DEVELOPEMENT SUPPORT“ Предузеће за 
производњу трговину и услуге Нови Сад, „ADRIA MEDIA LIMITED“ из Републике Кипар и 
„UNITED MEDIA PRODUCTION“ д.о.о. Београд, су постали не само формални власници 
горе наведених домаћих друштава, већ и њихови функционални управљачи и контролори, 
при чему таква стицања нису Комисији пријављена са становишта како је то Закон прописао 
у погледу рокова. Због тога је изостало и испитивање наведених концентрација од стране 
Комисије, као и издавање сагласности Комисије за њихову реализацију у складу са Законом, 
што су били разлози за доношење закључака о покретању напред наведених поступака по 
службеној дужности. 
 
Савет Комисије је на својој 171. седници одржаној 20. фебруара 2014. године, након 
спроведеног поступка и утврђивања свих релевантних чињеница, закључио да свака од 
предметних концентрација, представља дозвољену концентрацију, што је утврђено 
применом критеријума за оцену дозвољености концентрација из члана 19. Закона, па је 
донета одлука о безусловном одобрењу ових концентрација у поступку њиховог испитивања 
по службеној дужности.  

 
� Информација о настављеним активностима у вези са продајом 50% удела у 

друштву „Политика Новине и Магазини (ПНМ)“ д.о.о. Београд са аспекта 

примене Закона о заштити конкуренције 

 
На основу јавно доступних података, утврђено је да је дана 16. јула 2012. године у Агенцији 
за привредне регистре Републике Србије регистрована промена власништва над 50% удела у 
друштву „Политика новине и магазини (ПНМ)“ д.о.о. Београд. Стицањем власништва над 
50% удела у ПНМ-у од стране непосредног купца, друштва регистрованог у Руској 
Федерацији - OOO „EAST MEDIA GROUP“, успостављена је заједничка контролу из члана 
17. став 1. тачка 3. Закона. Ван формално покренутог испитног поступка, Комисија је у вези 
са претходно описаном ситуацијом, предузела бројне радње усмерене на утврђивање 
власничке повезаности руског друштва (као новооснованог које нема приходе) и друштава 
која се са њим у смислу члана 5 Закона сматрају повезаним, као и оне радње које су биле 
усмерене на сагледавање финансијске снаге, односно висине прихода друштава релевантних 
за ову власничку трансакцију. На основу свега наведеног и на основу одредаба члана 61. став 
1. тачка 2. и члана 63. став 1. тачка 1, Комисија је основано претпоставила да је у конкретној 
ситуацији постојала обавеза пријаве концентрације од стране друштва Концерн „Фармаком 
М.Б.“ д.о.о. Шабац, а у вези успостављене посредне контроле овог друштва над друштвом 
ПНМ, преко претходно поментуг руског друштва „EAST MEDIA GROUP“, које се на бази 
прикупљених сазнања Комисије основано доводи у власничку везу са домаћим друштвом 
„Фармаком М.Б.“. Провером је, такође, утврђено да ова концентрација, до новембра 2013. 
године није била пријављена Комисији и иста није испитивана у складу са Законом. Због 
свега наведеног, а у циљу испитивања да ли је у конкретном случају поступљено супротно 
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одредбама члана 17, 61, 63 и 64 Закона, као и ради оцене дозвољености ове концентрације у 
складу са чланом 19 Закона, те утврђивања да ли су се стекли услови за примену мере 
деконцентрације из члана 67 Закона, као и мере заштите конкуренције из члана 68 став 1 
тачка 4, покренут је поступак испитивања концентрације по службеној дужности. 
 
Међутим, накнадно је покренут стечајни поступак над друштвом „Фармаком М.Б.“, из ког 
разлога је поступак испитивања концентрације прекинут до окончања стечајног поступка. 
Ово стога, што одлука стечајног суда представља претходно питање у смислу члана 134. став 
1. Закона о општем управном поступку, односно питање без чијег се решења не може решити 
сама управна ствар и од кога зависи евентуални наставак поступка у којем ће Комисија 
испитати спроведену концентрацију која није одобрена у складу са Законом.  
 
Истовремено је основано претпостављено да су испуњени законски услови за покретање 
поступка по службеној дужности ради испитивања концентрације која је настала стицањем 
непосредне заједничке контроле од стране друштва OOO EAST MEDIA GROUP, па је донет 
закључак којим је поступак и покренут. С обзиром да се у конкретном случају ради о 
концентрацији која је спроведена без одобрења Комисије, отуђење или пренос удела или 
дела удела друштва OOO EAST MEDIA GROUP у друштву ПНМ, могло би да доведе до 
наступања ненадокнадиве штете за све учеснике на релевантном тржишту Републике Србије. 
Стога је за Комисију питање правих, односно правог власника удела, conditio sine qua non, у 
испитивању спроведене концентрације. Из тог разлога, одређена је привремена мера забране 
отуђења или преноса удела или дела удела које ово друштво поседује у друштву „Политика 
новине и магазини“ (ПНМ) д.о.о. Београд. Привремена мера ће трајати до доношења решења 
у поступку који је покренут по службеној дужности против друштва OOO EAST MEDIA 
GROUP. 

 
� Информација о обустављеном поступку „ASTONKO“ д.o.o. Београд – Радио 

Дифузно Предузеће „B92“ а.д 
 
Комисија је крајем 2011. године започела испитивање индиција које су упућивале на 
претпоставку да су спроведене концентрације које нису пријављене Комисији, а односе се на 
промене власничке структуре друштва RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE „B92“ 
AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD и да је по том основу дошло до промене контроле 
над овим друштвом.  
 
Утврђено је да је домаће привредно друштво „ASTONKO“ д.o.o.(Београд) основано 2010. 
године, кроз докапитализацију од 15. октобра 2010. године и куповину акција B92 од 
његових акционара NCA MEDIA, MDLF и MIG-а, стекао 85% од укупног броја издатих 
обичних акција B92, које дају исти број гласова приликом скупштинског одлучивања. 
Власник (100%) овог домаћег друштва и највећег акционара B92 јесте истовремено кипарско 
друштво ASTONKO HOLDINGS LIMITED, (у даљем тексту: ASTONKO Кипар).  
 
Све изнето указивало је на основану претпоставку да је, на описани начин, друштво 
ASTONKO стекло непосредну контролу над друштвом B92 и да је настала концентрација из 
члана 17 став 1 тачка 2) Закона која, како је провером утврђено, није у међувремену 
пријављена Комисији и није испитивана у складу са Законом. 
 
Такође, према постојећим јавно доступним подацима, у другој половини 2010. године 
дугогодишњи акционар B92, шведски инвестициони фонд „Ist Kapital“ (East Capital), је преко 
своје компаније са Кипра SALINK LIMITED, прибавио додатна средства у сарадњи са новим 
грчким партнером, компанијом „Lake Bade Holdings“ из Никозије која је у потпуном 
власништву Stefanosа Papadopoulosа, грчког држављанина, члана Управнoг одбора друштва 
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B92 од 2010. године, а затим, према доступним информацијама од 2014. године један од 
законских заступника и директора ASTONKA Србија. Наведена друштва основала су 
заједничку компанију- домаће друштво ASTONKO.  
 
На основу свега наведеног постојала је реална могућност и основана претпоставка, да је 
приликом заједничког оснивања друштва ASTONKO, настала концентрација из члана 17. 
став 1. тачка 3) Закона (заједничко улагање) која, како је провером утврђено, такође, није у 
међувремену пријављена Комисији и није испитивана у складу са Законом. Докази за ову 
могућност нису садржани у документацији коју је доставио B92, па је настала потреба да се 
Комисија бави и овим питањем у оквиру својих надлежности.  
 
Због основаних претпоставки да су настале две напред наведене концентрације, које нису 
испитиване у складу са Законом и за које, такође, Комисија није имала сазнања да ли је 
постојала обавеза њиховог пријављивања Комисији, 14. августа 2014. године донет је 
Закључак о покретању поступка по службеној дужности испитивања концентрације која није 
одобрена у складу са Законом, а која је, према основаној претпоставци, настала стицањем 
посредне контроле од стране друштва ASTONKO HOLDINGS LIMITED, преко повезаног 
друштва, „ASTONKO“ д.о.о. BEOGRAD, над друштвом RADIO DIFUZNO PREDUZEĆE 
„B92“.  
 
Комисија је у предметном поступку, ради потпуног и тачног утврђења чињеничног стања, 
упутила налоге за доставу података, информација и објашњења ASTONKU, Регулаторном 
телу за електронске медије Републике Србије, друштву PRVA TELEVIZIJA д.о.о. BEOGRAD 
и друштву B92, а из разлога што је Комисија основано претпоставила да се тражени подаци и 
документација налазе у поседу наведених правних лица. 
 
Комисија је у спроведеном поступку утврдила следеће чињенице: 
 

1. ASTONKO је стекао акције B92 кроз докапитализацију од 15. октобра 2010. године 
(затворена емисија акција) и кроз куповину акција B92 директно од других акционара 
B92. Такође, приликом оснивања ASTONKA Кипар (матично друштво ASTONKA), 
један његов оснивач – кипарско друштво SALINK LIMITED (дотадашњи акционар 
B92), је унео као неновчани капитал ASTONKA Кипар цео свој пакет акција B92. 
Потом је ASTONKO Кипар као оснивач ASTONKA, у поступку повећања капитала 
овог домаћег друштва, напред наведени пакет акција B92 пренео на своје 100% 
зависно друштво - ASTONKO. Кроз описана три начина стицања, ASTONKO је 
постао власник 85% од укупног броја издатих обичних акција B92, као и вршилац 
непосредне контроле над друштвом B92, чиме је настала концентрација из члана 17. 
став 1. тачка 2) Закона. 
 

2. ASTONKO Кипар (а не ASTONKO Србија, како су наговештавале почетне индиције) 
представља заједничко улагање кипарских друштава SALINK LIMITED (чији је 
власник шведски инвестициони фонд EAST CAPITAL) и LAKE BADE HOLDINGS 
(чији је 100% власник физичко лице Stefanos Papadopoulos грчки држављанин – члан 
одбора директора у B92 и једино лице са неограниченим овлашћењима за заступање 
B92 у унутрашњем и спољнотрговинском промету) у ASTONKU Кипар. Ово 
заједничко улагање из члана 17. став 1. тачка 3) Закона није довело и до заједничке 
контроле. Контролу над ASTONKO Кипар спроводи LAKE BADE HOLDINGS као 
већински члан овог друштва, а SALINK LIMITED/ EAST CAPITAL је заступљен у 
органима ASTONKA Кипар као мањински акционар. Наведено проистиче из начина 
управљања у овом друштву које је регулисано у Статуту ASTONKA Кипар, који је 
достављен Комисији. 
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Иако је у тачки 1. како је наведено, настала концентрација из члана 17. став 1. тачка 2) 
Закона, Комисија је утврдила да, истовремено нису били испуњени и услови из члана 61. 
Закона, јер у 2009. години као референтној години за утврђивање такве обавезе, ASTONKO, 
није био присутан на тржишту Републике Србије (основан је у 2010. години), па у тој години 
ово друштво није ни могло да има никакав приход на нашем националном тржишту, исто као 
и његов већински власник, с обзиром да је исти, такође, основан у 2010. години (за оба 
случаја су поднети одговарајући докази Комисији).  
На основу свега претходно изнетог Комисија је закључила да учесници предметне 
концентрације нису достигли приходне прагове утврђене чланом 61. Закона, тако да и 
извршена промена контроле над друштвом B92 до које је дошло током 2010. године, није 
подлегала обавези пријављивања концентрације Комисији, због чега је оцењено да не 
постоје услови за даље вођење предметног поступка, па је Савет Комисије 11. децембра 
2014. године донео одлуку о обустављању овог поступка вођеног по службеној дужности 
ради испитивања концентрације која није одобрена у складу са Законом.  

 
 

5.4.  Пријављене концентрације о којима је решавано у поступку по 

службеној дужности 

 
 

� „Mondi Industrial Bags B.V.“  – „Intercell“ д.о.о 

 

Решењем Комисије одобрена је концентрација учесника на тржишту, која настаје стицањем 
контроле од стране друштва „Mondi Industrial Bags B.V.“, над предузећем за производњу 
папирне амбалаже „Intercell“ д.о.о. Шабац, до чега долази куповином основног капитала 
циљног друштва. На основу садржине достављене пријаве концентрације, Комисија није 
била у стању да, без додатног прикупљања података и информација, донесе одговарајућу 
одлуку у овом предмету. Након доношења Закључка дана 01. јула 2014 год., управни 
поступак започет по пријави предметне концентрације, настављен је као поступак по 
службеној дужности. Током овог поступка, Комисија је спровела низ активности ради 
прибављања информација и података који су сматрани релевантним за предметни поступак. 
Све ове активности биле су у функцији утврђивања кључних чињеница и околности 
неопходних за даље поступање Комисије у овој управној ствари и доношења њене одлуке у 
предметном поступку. Оваква анализа била је неопходна како би се сагледале све битне 
карактеристике претходно дефинисаног релевантног тржишта производа и евентуални 
ефекти које предметна концентрација, након њене  реализације на овом тржишту може 
изазвати. Овде се првенствено мисли на „хоризонталне“ ефекте ове концентрације, услед 
постојања значајног хоризонталног преклапања појединачно већ јаких учесника на 
опредељеном релевантном тржишту производа, који су на истом до тада наступали као 
међусобни конкуренти. 
 
На овом тржишту наиме, осим учесника концентрације, активно послују још четири 
произвођача индустријских врећа са папирном основом, који поседују адекатне производне 
капацитете. Укупни производни капацитети лоцирани на територији Републике Србије, 
намењени производњи индустријских врећа са папирном основом, два пута су већи од 
укупних годишњих потреба за овим производима на овом тржишту. Имајући у виду разлику 
између укупно инсталисаних производних капацитета и агрегатне тражње у Републици 
Србији на годишњем нивоу, реално је претпоставити да конкуренти учесника концентрације 
могу у кратком року повећати ангажованост својих производних капацитета и повећати своју 
производњу, у случају да учесници концентрације своју продају у већој мери усмере ка 
извозним тржиштима, или подигну цене својих производа на домаћем тржишту.  
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Осим тога, приликом доношења своје одлуке, Комисија је ценила и чињеницу да је од 01. 
јануара 2014. године, режим међународног промета индустријских врећа са папирном 
основом у потпуности либерализован и ослобођен плаћања било каквих царина, па је и 
могућност увоза ових производа постала једнако могућа опција.  

 
Коначно, ради се о изузетно динамичном тржишту, без икаквих значајнијих баријера уласку 
„нових“ или повећања производних капацитета „постојећих играча“.  

 
На крају треба истаћи да достигнути обим међународне размене ових производа, упркос 
постојању увозних царина од 12% у анализираним годинама 2011, 2012 и 2013.), као и 
подаци о структури ове размене, с обзиром да су извезене количине из Републике Србије 
биле пет пута веће од увезених, указују да не постоје значајније разлике у квалитету и 
ценама индустријских врећа домаћих произвођача и оних у иностранству, као и да је удео 
транспортних трошкова у укупној вредности набавке ових производа низак. У прилог 
оваквом закључку говорили су и подаци о извозним дестинацијама индустријских врећа 
произведених у Републици Србији (Русија, Шведска, Немачка, Француска, Летонија, Пољска 
итд), као и локацијама произвођача ових производа код којих су се снабдевали домаћи 
потрошачи индустријских врећа (Италија, Немачка, Румунија, Хрватска, Мађарска, Босна и 
Херцеговина итд) . 

 
Након анализе прикупљених података и информација, Савет Комисије за заштиту 
конкуренције, на својој 202. седници одржаној 27. октобра 2014. године, донео је одлуку о 
безусловном одобравању ове концентрације у поступку испитивања по службеној дужности. 
Овакву своју одлуку, Комисија је базирала на претходно наведеним битним 
карактеристикама дефинисаног релевантног тржишта производа.  
 

  
� „Holcim Ltd.“ – „Lafarge S.A.“ 

 
Друштво „Holcim Ltd.“ из Швајцарске, поднело је Комисији пријаву концентрације, због 
намере преузимања свих, или најмање две трећине акција француског друштва „Lafarge 
S.A.“ 

 
Након разматрања поднете пријаве, утврђено је да су оба наведена друштва која се сматрају 
учесницима ове концентрације, присутна и активна у Републици Србији, на чијем 
националном тржишту свако од њих преко својих повезаних друштава, обавља одговарајуће 
делатности. „Holcim Ltd.“ у Републици Србији има 4 повезана друштава која су активна у 
индустрији производње цемента, бетона као и у индустрији производње агрегата (што је 
генерички назив за шљунак, песак и дробљени камен). Компанија „Lafarge S.A“ власник је 2 
своја зависна друштва  у Републици Србији, која учествују у производњи цемента и бетона, 
док је активност овог друштва у домену агрегата потпуно симболична.  
 
Полазећи од чињенице да у Републици Србији „Holcim Ltd.“ и „Lafarge S.A“ остварују 
изразито високе појединачне уделе, пре свега када је о производњи цемента реч, те да на 
тржишту производње цемента наступају као директни конкуренти, чије би повезивање по 
основу спровођења ове концентрације довело до стварања изразито високог заједничког 
тржишног удела у овом сегменту њихове делатности, то је Комисија у законском року 
донела Закључак на основу кога предметни поступак започет по пријави концентрације, 
наставља као поступак по службеној дужности. На основу овог Закључка Комисија је у 
даљем поступању у овој управној ствари, испитивала да ли намеравана концентрација 
испуњава услове дозвољености у смислу члана 19. Закона.  



 

87 
 

 
Током покренутог и спроведеног испитног поступка, Комисија је анализирала стање и 
ефекте спровођења ове концентрације на три дефинисана релевантна тржишта производа. 
Прво од њих јесте тржиште производње и продаје цемента. На овом тржишту Комисија је 
током предметног поступка прикупила податке од три групе анкетираних тржишних 
субјеката и то:  

 
1. конкурената на тржишту производње сивог цемента (једини конкурент је Титан из 
Косјерића) и конкурената на тржишту продаје цемента у Србији (то су увозници цемента 
из окружења); 

 
2. највећих купаца цемента  учесника концентрације; 

 
3. најзначајнијих добављача – снабдевача учесника концентрације амбалажом, енергентима, 
превозничким услугама итд. 

 
За потребе анализе другог дефинисаног релевантног тржишта производа – тржишта продаје 
агрегата, Комисија је анкетирала највеће конкуренте учесника концентрације на овом 
тржишту, као и највеће купце агрегата од учесника концентрације.  
 
На тржишту производње и продаје бетона као последњем дефинисаном и анализираном 
релевантном тржишту, током спроведеног испитног поступка, обезбеђени су неопходни 
подаци од највећих конкурената, као и подаци од највећих купаца бетона од учесника 
концентрације.  
 
Фокус анализе Комисија је усмерила према утврђивању и оцени стања на тржишту 
производње и продаје цемента. Ово тржиште карактерише олигополска структура са три 
учесника, која би се у случају безусловног одобрења ове концентрације, трансформисала у 
дуополску тржишну структуру. У њој би уместо три учесника на тржишту производње 
цемента, након спровођења концентрације у Републици Србији преостала два учесника 
несразмерне тржишне снаге. Интегрисани учесници концентрације, након њеног спровођења 
достигли би заједнички тржишни удео у производњи цемента у интервалу 70-80% (ради се о 
заштићеном податку), а преостали удео на овом тржишту припадао би једином конкуренту – 
друштву Титан из Косјерића. Висине тржишних удела Комисија је определила на основу 
доступних података о оствареном обиму производње ових друштава у 2013. години.  
 
За утврђивање значаја цемента у укупном пословању учесника концентрације, Комисија је 
користила податке о томе колико учесници концентрације процентуално партиципирају у 
укупном обиму производње цемента, у укупно инсталисаним капацитетима свих цементара и 
у укупној продаји цемента (по сваком од ових показатеља учесници концентрације имају 
заједнички удео између 70 и 80%). Значај цемента у пословању овде релевантних друштава, 
показује и податак да у њиховом укупном приходу цемент учествује са 80 до 90%. 
 
Због овде изнетих налаза Комисије (на остала два анализирана тржишта нису утврђени 
никакви забрињавајући ефекти који би проистекли из спровођења концентрације) закључено 
је да Комисија о овој концентрацији не може одлучити издавањем безусловног решења. У 
складу са законом прописаном процедуром, подносилац пријаве је о томе обавештен, са 
позивом да Комисији понуди одговарајуће услове, под којима би ову концентрацију било 
могуће одобрити.  
 
Одређеним структурним мерама које су предложене од стране подносиоца и које су дате са 
циљем да предметна концентрација испуни услове за њено одобравање, а које је Комисија 
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усвојила, предвиђено је отуђење целокупног бизниса друштва „Holcim Ltd.“ у Републици 
Србији. Комисија је овакву меру наложила у циљу очувања ефективне конкуренције у 
предметној области активности. При томе је у поступку оцене прихватљивости предлога 
посебних услова, Комисија нарочито ценила чињеницу да након спровођења обавеза, неће 
доћи до смањења броја учесника на тржишту производње цемента у Републици Србији. 
Одређеним условима прописани су и рокови за спровођење наложених мера, прецизно је 
дефинисано ко може бити купац бизниса који се отуђује, као и начин на који ће Комисија 
(преко Повереника) бити обавештавана о спровођењу наложених мера, у динамици 
извештавања утврђеној предметним решењем. 
 
 

� „Alitalia“-„Etihad Airways“ 

 
Италијански авио превозник „Alitalia“ (са седиштем у Риму) и јавно акционарско друштво 
„Etihad Airways“, авио превозник из Уједињених Арапских Емирата (са седиштем у Абу 
Дабију), поднели су Комисији заједничку пријаву концентрације, до које долази на тај начин 
што овде наведена друштва конституишу и заједнички контролишу новоосновано друштво 
(„New Alitalia“). Садржајем пријаве детаљно је објашњен начин уласка ових друштава у 
власничку структуру новооснованог друштва и структура улога сваког од оснивача у новом 
друштву. Мада номинално са различитим власништвом над акцијама новог друштва 
(„Alitalia“ ће поседовати 51%, а „Etihad Airways“ 49%), његови оснивачи ће бити 
равноправни контролори компаније „New Alitalia“.  

 
Oба подносиоца пријаве, поред активности у глобалним размерама и по том основу 
оствареног прихода на светском тржишту, генерисала су и одређене приходе на тржишту 
Републике Србије, у размери која је определила обавезу подношења ове пријаве Комисији. 

 
Подносиоци пријаве доставили су предлог већег броја релевантних тржишта 
производа/услуга, али се током овог управног поступка Комисија бавила искључиво 
анализом стања на тржишту ваздушног превоза путника. Остала кандидована релевантна 
тржишта у овом поступку, нису посебно анализирана од стране Комисије, из разлога који су 
за свако од ових тржишта, детаљније објашњени у образложењу одлуке Комисије. 

 
Комисија је закључила да је у делу активности који се тичу превоза путника у ваздушном 
саобраћају, поред података и информација садржаних у пријави, било потребно прикупити и 
додатне податке, као и утврдити различите чињенице, што није било могуће учинити само на 
основу садржаја поднете пријаве, па је донет закључак којим је овај поступак настављен као 
поступак по службеној дужности. 

 
Током спроведеног поступка Комисија је осим од учесника концентрације, затражила и 
достављање одговора на постављена питања Аеродрому „Никола Тесла“ у Београду. Извор 
прикупљања потребних информација било је и привредно друштво „Air Serbia“ д.о.о. 
Београд, као и један број нискотарифних ваздухопловних компанија (LCC компаније), које 
су доставиле одговоре на упите Комисије. Током предметног поступка, Комисија је 
остварила сарадњу и са Директоратом цивилног ваздухопловства Републике Србије, а 
коришћени су и одговори које су учесници концентрације доставили Европској комисији по 
њеним питањима, а који су у тексту њиховог превода на српски језик достављени Комисији. 

 
На основу свих прикупљених и коришћених података и информација, Комисија је утврдила 
постојање преклапања између активности националног авиопревозника – друштва „Air 
Serbia“  и друштва „Alitalia“, до чега долази на линији превоза путника, на путном правцу 
Београд - Рим (аеродром Фјумићино). Комисија је утврдила све релевантне квантификације 
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које се тичу овог путног правца и на основу утврђеног закључила да се о предметној 
концентрацији не може одлучити издавањем безусловног решења. Након што су о томе 
обавештени подносиоци пријаве, Комисији су достављени предлози посебних услова и 
рокови за њихово извршење, који су од стране Комисије прихваћени. Одређени су посебни 
услови у облику сруктурних мера, под којима се предметна концентрација одобрава. 
Конкретно, одређеним мерама подносиоци пријаве се обавезују да ставе на располагање 
слотове на FCO – Фјумићино (и на BG). На тај начин биће омогућено једном или већем броју 
потенцијално нових превозника обављање превозничке услуге на наведеном путном правцу, 
у фреквенцији до два пута дневно на наведеном аеродромском пару. Осим овакве структурне 
мере, предметним решењем предвиђена је и одговарајућа мера понашања, којом се 
подносиоци пријаве обавезују да непосредно обавесте Комисију у вези са својим сопственим 
актуелним тржишним понашањем, представљеним кроз кључне индикаторе њиховог 
пословања, који Комисији могу бити достављени према сопственом нахођењу, или на захтев 
постављен од стране Комисије. 

 
Концентрација је условно одобрена одлуком Комисије на седници Савета одржаној 5. 
децембра 2014. године. 
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6. МИШЉЕЊА 

 
Поступци давања мишљења 

 

Издата мишљења 

Пренос из 

претходног 

перода 

Захтеви из 

2014. године 

Примена 

прописа у 

области 

заштите 

конкуренције 

Мишљења 

на друге 

прописе 

У раду Захетви за 

издавање 

мишљења 

2 16 12 5 

Укупно 18 17 

1 

Захтеви за 

мишљења и 

питања путем 

електронске 

поште 

- 48 48 - 

УКУПНО 66 65 1 

 

 

 

6.1.  Издата мишљења о примени прописа из области заштите конкуренције 
 
Напомена: у даљем тексту извршена је селекција у приказу - сагласно процени о значају 
тема и питања на које су издата мишљења. 
 

� Кратак опис захтева: захтев за мишљење о примени члана 10. Закона о заштити 
конкуренције у случају предузимања активности од стране Koncernа za proizvodnju i 
promet konditorskih proizvoda Bambi Požarevac ad Požarevac, а које подразумевају да са 
својим конкурентима (на пример: Soko Stark doo Beograd и Jaffa doo Crvenka Јафа) 
размени одређене информације које директно или индиректно указују или откривају 
одређену пословну стратегију и активности из којих се могу сазнати појединости о 
пословању везане за Koncern. 

 

Издато мишљење: Размена информација које немају директан или индиректан утицај на 
будуће комерцијалне стратегије учесника на тржишту и уколико су: анонимне и обједињене, 
јавно објављене, односно доступне и конкурентима који нису учествовали у размени 
информација и потрошачима није спорна са становишта правила о заштити конкуренције. 
Размена осетљивих пословних података (који се односе на саму природу предметног 
пословања, односно тренутне или будуће цене, трошкове продаје и обима производње, 
кредитне или трговачке услове, промотивне трошкове, попусте и рабате који се одобравају 
потрошачима, информације о потрошачима и пословне или стратешке и маркетиншке 
планове и сл, а нарочито уколико се такви подаци не могу сматрати историјским подацима) 
омогућава учесницима на тржишту бољу и бржу адаптацију пословних политика у односу на 
стратегије конкурената, те постоји већа вероватноћа стварања антикомпетитивних ефеката 
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на релевантном тржишту односно бојазан да ће водити повећаној координацији у 
предузимању одговарајућих активности. 
 

 

� Кратак опис захтева – питање: питање из предметног захтева се односило на право 
учесника на тржишту који се баве откупом отпадног гвожђа и других метала, да 
одбију откуп отпадног материјала, уколико имају сумње у начин стицања предмета 
откупа од стране добављача или његовог добављача.  

 

Издато мишљење: предметна пракса одбијања куповине или откупа на основу сопствене 
сумње у начин стицања предмета откупа од стране добављача или његовог добављача не 
представља повреду конкуренције, јер су учесници на тржишту, па тако и доминантни, 
слободни у доношењу пословних одлука, па према томе, и са ким ће успостављати пословну 
сарадњу нарочито у случају постојања образложеног оправдања за наведено поступање.   
 
 

� Кратак опис захтева – питање:   У предметном захтеву затражено је мишљење у 
вези са применом прописа из области заштите конкуренције, у поступцима јавних 
набавки, на ситуације када наручилац лекова, у конкурсној документацији, утврди 
обавезу понуђача, да доставе ауторизацију (овлашћење) продавца лекова. 
Ауторизација је писмена изјава продавца лекова којом се њен прималац (понуђач) 
овлашћује за учешће (у поступку јавне набавке) и за продају лекова, у поступку јавне 
набавке. Питање се односило на право произвођача лекова да одбије да изда 
овлашћење оном купцу са којим нема закључен уговор о дистрибуцији. Одбијеним 
купцима остала би на располагању опција да наведене лекове прибаве од 
дистрибутера који су укључени у систем селективне дистрибуције. 

 

Издато мишљење:  одбијање произвођача лекова да изда предметно овлашћење или 
ауторизацију купцима који нису део његовог система селективне дистрибуције, не сматра се 
ограничењем конкуренције. Наиме, систем продаје лекова или друге робе, уколико је 
успостављен на систему селективне дистрибуције, представља основ продаје лекова на 
територији Републике Србије. Уколико би произвођач био лишен права да одбије издавање 
овлашћења купцима/понуђачима, који нису део наведеног система, он би непосредно 
изменио начин продаје и увео систем не-селективне дистрибуције. Са друге стране, 
мишљење је ограничено искључиво на представљено чињенично стање, јер се на наведени 
систем селективне дистрибуције, најпре, примењују одредбе из Уредбе о споразумима 
између учесника на тржишту који послују на различитом нивоу производње и дистрибуције 
који се изузимају од забране и одговарајуће одредбе члана 10, 11 и 14. став 1) тачка 2) 
Закона. 
 

 

� Кратак опис захтева – питање:   у предметном захтеву затражено је мишљење у вези 
са применом прописа, из области заштите конкуренције, на уговоре о дистрибуцији, 
тј. на следећа питања: ограничавање купца да врши пасивну продају даљим купцима 
који послују на територијама других држава, уграђивање компоненти или делова 
других произвођача у уговорени производ, нереципрочних или асиметричних 
вертикалних споразума између конкурената, одредби о забрани конкурисања и 
примени законских одредби о споразумима мањег значаја на уговорне одредбе о 
забрани конкурисања. 

 

Издато мишљење: У погледу питања примене прописа из области заштите конкуренције на 
уговорне одредбе којима се ограничава пасивна продаја Комисија је навела, позивајући се на 
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одредбе члана 5. Уредбе, да су ограничења пасивне продаје забрањена и да се не изузимају 
од забране у смислу предметне Уредбе. У делу захтева за мишљење, који се односио на 
уграђивање компоненти или делова других произвођача у уговорени производ, Комисија је 
поновила раније изнете правне ставове, изнете у вези са питањима остваривања права из 
гаранције произвођача за недостатке ствари. Као генерални принцип наводи се да гарант има 
слободу да услови потрошача по основу гаранције, да поправку производа обавља 
искључиво код овлаштених сервисера (сертификованих од стране произвођача, односно 
дистрибутера производа) и да се уграђују искључиво оригинални резервни делови, будући да 
гарант сноси трошкове сервисирања, независно од начина на који се регулише систем 
рефундирања трошкова сервисирања. Уговорне одредбе које се односе на забрану 
конкурисања, изузимају се од забране по категоријама споразума, под условом да је њено 
трајање ограничено на период до 5 година. Законске одредбе о споразумима мањег значаја 
примењују се и на уговорне одредбе о забрани конкурисања. Комисија је мишљења да ако 
учесници у споразуму испуњавају услове из члана 14. Закона, постојање одредбе о забрани 
конкурисања, као ни њоме уговорено трајање, само за себе, не утиче на евентуални „губитак 
статуса“ споразума мањег значаја. Уколико њихови тржишни удели прелазе прагове 
утврђене у члану 14. Став 1) тачка 2) Закона – тада и не можемо говорити о споразумима 
мањег значаја, а сагласно томе евентуално је могућа примена Уредбе. Ово би даље значило 
да се примењује и временско ограничење примене одредбе о забрани конкурисања.  
 

 
� Кратак опис захтева – питање: Захтев за мишљење се односио на потребу 

подношења захтева за појединачно изузеће у ситуацији када уговор о дистрибуцији, 
који није ексклузиван, потписују учесници у споразуму који, сваки појединачно, 
имају удео преко 25% на релевантном тржишту, при чему произвођач тренутно има 
само једног дистрибутера преко кога продаје своје производе на тржишту, с тим да 
може да именује и друге дистрибутере или сам да врши дистрибуцију на истој 
територији. Стога је изнето питање у захтеву да ли чињеница да произвођач на 
тржишту фактички тренутно послује само са једним дистрибутером представља 
споразум који је потребно пријавити Комисији ради добијања појединачног изузећа 
од забране, имајући у виду нарочито уделе на тржишту учесника у споразуму.  

 
Издато мишљење:  Комисија се није прецизно одредила у конкретној ситуацији у односу на 
потребу подношења захтева за појединачно изузеће од забране, с обзиром на то да није 
располагала свим неопходним детаљима да би дала тражено правно мишљење. Међутим, 
изнела је генерални став везан за поједине елементе наведене у захтеву, који може да 
помогне приликом самосталног процењивања обавеза у односу на одредбе Закона. Тако за 
споразуме који по својој природи нису ексклузивни, нити садрже рестриктивне одредбе 
предвиђене Уредбом о споразумима између учесника на тржишту који послују на 
различитом нивоу производње или дистрибуције који се изузимају од забране, није потребно 
подносити захтев за појединачно изузеће од забране чак ни када потписници споразума 
имају појединачно више од 25% удела на тржишту, јер је у  поменутом случају реч о 
споразумима који нити по свом циљу, нити по последицама не спадају у рестриктивне и 
забрањене споразуме и на њих се не примењује Закон.  
С друге стране, чињеница да одређени споразум није ексклузивни споразум de jure, већ de 

facto, може да створи обавезу подношења захтева за појединачно изузеће од забране. 
Наведено првенствено зависи од разлога због којих не постоје други учесници који могу да 
врше дистрибуцију предметног производа/услуге, односно ако исти и постоје, из ког разлога 
нису заинтересовани или укључени у дистрибуцију. 
Указано је и на ситуацију која се тиче евентуалног доминантног положаја произвођача, када 
постоји и његова посебна одговорност у смислу члана 16. Закона приликом предузимања 
одређених пословних активности. 
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� Кратак опис захтева – питање: Од Комисије је затражено мишљење у складу са 

применом Закона о заштити конкуренције, а у вези са положајем Предузећа за 
телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, Београд у поступцима јавних набавки услуга 
јавне фиксне телефоније када оно нема право да појединим категоријама корисника 
пружа услуге под повољнијим условима него што је одобрено појединачним актима 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге. 

 
Издато мишљење: Одговор Комисије садржи навод да није спорно да је Друштво „Телеком 
Србија“ одређено за оператора са значајном тржишном снагом на малопродајном тржишту 
јавно доступне телефонске услуге са фиксне локације, те да му је одређена обавеза пружања 
ових малопродајних услуга под одређеним условима. Имајући у виду чињеницу да је реч о 
претходној регулацији тржишта која је у искључивој надлежности регулаторног тела, 
укључујући и то да ли ће и какве обавезе одредити операторима са значајном тржишном 
снагом, као и евентуална измена тих обавеза, Комисија је навела да је и сама заинтересована 
за ставове релевантних институција у вези изнетог проблема. 
 
 

6.2. Мишљења – одговори на питања постављена путем електронске поште 
 

Комисија је у извештајном периоду одговарала на веома бројну  електронску пошту, којом су 
се обраћали учесници на тржишту, али и појединци, представници медија а често и адвокати 
који се у својој пракси баве питањима из области заштите конкуренције. 
 
Из овог корпуса издатих одговора – мишљења, за потребе овог извештаја, издвојена су само 
нека, која би по оцени Комисије могла бити од значаја не само за оне који су се обратили 
Комисији, већ и за шири круг учесника на тржишту. 
 
 

• Различити ценовници – различите цене за исти производ 

 

Питање  које се односило на могућност да конкретни учесник на тржишту, као трговац: 
„може са различитим купцима да закључи различите ценовнике уместо да од неког тзв. 

јединственог ценовника одобрава различите рабате и попусте“. 
 
Полазећи од претпоставке да је формулација: „закључи различите ценовнике“ употребљена у 
значењу: „да уговори различите цене за исти производ са различитим купцима“, Комисија је 
одговорила са циљем да одговор буде од практичне помоћи у раду и доношењу пословних 
одлука. 
 
Комисија је у припреми овог одговора имала у виду и следеће околности: 

- да је почев од 01.01.2011. године престао да важи Закон о ценама („Службени гласник 
РС“ 79/2005) који је у својој одредби члан 4. став 3. прописивао: “Привредни субјект 
не може под истим условима а различитим ценама продавати исту врсту производа, 
односно пружати исту врсту услуге, осим ако посебним прописом није другачије 
одређено.“ 

- да је у члану 36. Закона о трговини („Службени гласник РС“ 53/2010 и 10/2013) дата 
дефиниција цене и начин образовања цене. 

 
Комисија полази од становишта да се питање уговарања различитих цена за исти производ 
и/или услугу са различитим купцима у суштини разликује од ситуације када се примењује 



 

94 
 

„јединствени ценовник“ при чему се на основу комерцијалне политике продавца и уз 
примену транспарентне рабатне политике и различитих комерцијалних услова продаје, за 
поједине купце  или групе купаца, уговара куповина робе и/или услуга под повољнијим 
условима него за друге купце.  
 
С обзиром на то да је у свом питању подносилац захтева (произвођач) јасно одредио 
ситуацију у којој се самим – појединачним уговором одређују цене појединог производа, при 
чему би се те цене за исти производ разликовале од купца до купца, оцењено је да би се у 
ствари радило о тзв. ценовној дискриминацији трећег степена, а уколико би ти купци били 
истовремено и међусобни конкуренти на силазном тржишту, или би се, паралелно са 
куповином робе од конкретног произвођача, истом робом (или супститутом) снабдевали и од 
другог добављача, који је на узлазном тржишту конкурент том произвођачу, постојала би и 
„забринутост“ са становишта примене прописа из области заштите конкуренције, пре свега 
због могуће тзв. „secоndary-line injury“ (у првом случају) или „primary-line injury“ (у другом 
случају).  
 
У неким (ретким) случајевима ценовна дискриминација би се са становишта економске 
теорије могла посматрати као „бенигни феномен“ (нпр. на олигополним тржиштима). Ипак и 
у теорији и пракси заштите конкуренције све више преовладава став да ценовна 
дискриминација не треба да се посматра као „per se“ забрањена, већ се приступа оцени 
њених ефеката на „добробит“ (важно је и чију) и на конкуренцију. 
 
Ценовна дискриминација, која се помиње у питању, може изазвати „забринутост“ са 
становишта примене прописа о заштити конкуренције  из више разлога, а наводимо само 
четири основна: 

- ефекат искључења конкурената са тржишта (неоправдано – прекомерно ниске цене за 
неке купце) и то је тзв. „primary-line injury“; 

- нарушавање конкуренције између купаца који су међусобно конкуренти на силазном 
тржишту – тзв.  „secоndary-line injury“; 

- експлоатација купаца/групе купаца којима се одређују више цене; 

- сегментација тржишта која укључује ценовну дискриминацију. 
 
Уколико би се морали определити који од претходна четири разлога „највише забрињава“ – 
то би био разлог наведен у другој алинеји - тзв.  „secоndary-line injury“. 
 
Свакако да је веома важан „детаљ“: тржишна позиција (снага) продавца – произвођача, али 
ништа мањег значаја није ни тржишна снага купца, а нарочито ако се ради о веома снажном 
купцу или о групи тзв. кључнх купаца који по правилу имају већу или велику тржишну 
снагу. 
 
Од посебног значаја биле би и околности:   

- да ли је „фаворизовани“ купац повезани учесник на тржишту са произвођачем – 
добављачем, а  истовремено је на силазном тржишту конкурент другом купцу на кога 
се примењује виша цена; 

- да ли конкретни производ представља „есенцијални инпут“ за купце – произвођаче на 
силазном тржишту. 

 
Као завршну напомену у овом одговору Комисија је навела и околност да „интерес“, односно 
„добробит“, потошача чини важан елемент у оцени одређене ценовне политике, када се таква 
политика „нађе“ као предмет разматрања пред Комисијом. Познати су случајеви када се и 
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сама Европска Комисија руководила у свом одлучивању, у предметима који су били у основи 
ценовна дискриминација, доминанто интересима одређених потрошача и утврђивала повреде 
конкуренције учесника на тржишту, при чему је одсуство ефеката на „структуру“ 
конкуренције било ирелевантно. 
 
 

• Питање везано за различите цене робе на складишту продавца, цене при испоруци 

робе на продајно место купца и цене „за све друге испоруке“ 

 
Делови из одговора: 
 
За прецизнији одговор било би потребно знати више детаља с обзиром на то да однос 
„продавца“ (нарочито ако је он и произвођач) и „купца“ (који може пословати на 
велепродајном, малопродајном или велепродајно- малопродајном нивоу дистрибуције) може 
имати и одређене специфичности које се могу препознати и у различитој ценовној политици 
продавца. 
 
Без намере да се бави непознатим детаљима и образлаже могуће „варијанте“ пословног 
односа, иако Комисија нема надлежност да утврђује да неки споразум или одредба 
споразума није у супротности са Законом (тзв. negative clearance) –  Комисија ипак указује 
да се одговор можда налази већ у самом питању. На први поглед чини се да се у ствари ради 
о испоруци робе на различитим паритетима! Уколико је паритет испоруке такав да продавац 
има обавезу да робу испоручи у „магацин“ (продајно место) купца, а при томе сноси трошак 
транспорта, осигурања робе у транспорту и сл., онда би јасно произлазило да купац мора за 
тако испоручену робу да „плати више“ продавцу. Уколико би купац преузимао купљену робу 
на магацину продавца (произвођача) и сам организовао транспорт, односно сносио трошкове 
транспорта и можда неке друге везане трошкове до свог магацина (продајног места) – 
нормално је да би износ који би плаћао продавцу био мањи – што не значи да би укупни 
трошкови набавке предметне робе за  купца били мањи (али то је већ неко друго питање). 
 
Код формирања ценовне политике продавац има на расплагању више варијација ако се ради 
о испоруци на паритету: FCA, CPT, CIP (еквивалент за CIF), DAT, DAP, DDP (све 
INCOTERMS 2010), али једна од варијанти је да се цена робе већ у самом уговору утврди 
имајући у виду уговорени паритет испоруке робе купцу.  Наравно уколико би паритет 
испоруке био ЕXW (исти INCOTERMS 2010) – цена робе у уговору би сигурно била 
различита. Једна од могућих варијанти би могла бити „јединствена“ цена за робу и посебно и 
прецизно исказани додатни трошкови које има продавац, а сносиће их купац, да би робу 
допремио до купчеве дестинације (магацин, продајно место или друго одредиште). 
 
 

• Питање: „који је основни критеријум за утврђивање могућности супституције 

одређеног производа на тржишту лекова и медицинских средстава?“ 

 
Делови из одговора: 

 
Иако је било очигледно да је питање постављено, што се нажалост све чешће дешава, као 
„услужно питање“, под чиме подразумевамо да питање уместо странке против које се води 
поступак, или по чијем се захтеву води поступак, поставља замољено лице, а са циљем да се 
одговор – мишљење Комисије касније евентуално употреби, у самом поступку пред 
Комисијом или у управном спору, као „контра аргумент“ евентуално другачијим налазима и 
оценама Комисије у конкретном случају – предмету, на питање је ипак одговорено: 
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Питање релевантног тржишта (кога чине релевантно тржиште производа и релевантно 
географско тржиште) је једно од кључних питања у свим поступцима који се воде пред 
Комисијом за заштиту конкуренције. Ту се не уочава никаква разлика која би зависила од 
врсте производа (робе и/или услуге). Управо због овог изузетног значаја – одређење 
релевантног тржишта се и посебно регулише прописима (законом и подзаконским актима). 
 
Релевантно тржиште дефинисано је чланом 6. Закона о заштити конкуренције („Службени 
гласник РС“ бр. 51/2009 и 95/2013 – у даљем тексту означен као: Закон). Истим чланом 
прописано је да Влада ближе прописује критеријуме за одређивање релевантног тржишта. То 
је и учињено у Уредби о критеријумима за одређивање релевантног тржишта („Службени 
гласник РС“ бр. 89/2009 – у даљем тексту означена као: Уредба).  
 
На питање о „основном критеријуму за утврђивање могућности супституције одређеног 
производа“ – одговор се може наћи пажљивим читањем цитиране одредбе Закона и текста 
Уредбе. „Критеријум“ односно „принцип“ је исти без обзира на врсту производа (робе или 
услуге). Специфичности појединог производа не доводе до примене другачијег 
„критеријума“ када се испитује супститутабилност неког производа. Који ће се елементи, 
карактеристике или специфична обележја неког производа узети у обзир приликом 
одређивања релевантног тржишта производа у сваком конкретном случају зависи управо од 
сваког конкретног случаја – али се основни „принцип“ односно „критеријум“ неће мењати. 
Он је дефинисан прописима који се примењују. Само илустрације ради: могуће је да се у 
неком конкретном случају један производ налази на релевантном тржишту које обухвата 
већи број производа супститута, а да се у неком другом случају исти производ нађе на 
релевантном тржишту које би обухватало значајно мањи број производа супститута. 
Одговори на евентуално питање: зашто је то тако? – могу се наћи управо у прописима које 
смо претходно поменули, а последица су битних „обележја“ сваког конкретног случаја. 
Постоје ситуације када и само један производ представља релевантно тржиште производа за 
себе. У одређивању релевантног тржишта, осим нужне примене прописа, користи се и 
теорија и пракса у области економије и права, нарочито у области заштите конкуренције, 
искуства и одлуке других националних тела за заштиту конкуренције и Европске Комисије, а 
нарочто су важне и пресуде ECJ. Комисија за заштиту конкуренције, сагласно обавезама из 
чл. 73. ССП следи и уважава принципе и критеријуме утврђене у оквиру правних тековина 
ЕУ, а ово се такође односи и на сегмент одређивања релевантног тржишта.  
 
 

• Питање наручиоца у поступку јавне набавке: да ли сваку заједничку понуду треба 

да прати и мишљење Комисије за заштиту конкуренције о дозвољености такве 

понуде? 

 
Једна од понуда у конкретном поступку јавне набавке била је – заједничка понуда. На самом 
отварању понуда, други понуђач приговорио је да уз заједничку понуду нужно мора 
постојати и „мишљење“ Комисије за заштиту конкуренције, те да би тек таква заједничка 
понуда била исправна (са становишта документације која се прилаже уз саму понуду). С 
обзиром на то да се у самом питању помиње и члан 10. Закона о заштити конкуренције, 
претпостављено је да понуђач који улаже поменути приговор практично указује на 
постојање рестиктивног споразума у виду „уговора о заједничком наступању“. 
 
Полазећи само од ових  и оваквих података – није било могуће одговорити на питање (у 
суштини основно) да ли је „уговор о заједничком наступању“ забрањени рестриктивни 
споразум који није изузет од забране у складу са Законом о заштити конкуренције. Таква 
оцена зависила би од више важних елемената и околности које би се морале утврдити у 
сваком појединачном случају. Илустрације ради, наводен је пример када постоји 
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рестриктивни споразум који испуњава све услове за тзв. „Блок“ изузеће од забране, у ком 
случају учесници у том споразуму нису у обавези да се обрате Комисији захтевом за 
појединачно изузеће од забране. Али ово би  већ била  „тема“ која се односи на директну 
примену Закона о заштити конкуренције. 
 
Оно што Комисија сматра важним у конкретном случају јесте следеће: 

- Комисија за заштиту конкуренције не даје „мишљења“ о „рестриктивности“ уговора 
који представљају правни основ за подношење заједничких понуда у поступцима 
јавних набавки; 

- у поступцима јавних набавки примењује се искључиво Закон о јавним набавкама, који 
према нашем знању, предвиђа могућност подношења заједничких понуда, чак и у 
случају да такве понуде подносе међусобни конкуренти који послују на истом 
релевантном тржишту; 

- наручилац је надлежан да пропише услове тендера – што подразумева и 
документацију којом понуђачи доказују испуњеност свих услова утврђених 
тендерском документацијом, а оцена исправности понуде, по нашем схватању, врши 
се искључиво применом Закона о јавним набавкама.  До овог стадијума говоримо 
само о примени Закона о јавним набавкама. 

Тачно је да Закон о јавним набавкама и Закон о заштити конкуренције имају и своје додирне 
тачке, иако су за спровођење ових закона надлежни потпуно различити органи.  
 
С обзиром на то да разни уговори којима се дефинишу права и обавезе понуђача који 
подносе заједничку понуду, заиста могу представљати и рестриктивне споразуме у смислу 
одредбе члана 10. Закона о заштити конкуренције, нису ретки случајеви када такви учесници 
на тржишту подносе Комисији захтеве за појединачно изузеће тих споразума од забране. О 
начину и поступку видети чл. 11., 12. 13. и 14. Закона о заштити конкуренције као и 
релевантне Уредбе о изузећу споразума по „категоријама“. 
 
Међутим, чак и у случају када постоји захтев за појединачно изузеће од забране таквог 
уговора, само решење којим се он евентуално изузима од забране, по нашем мишљењу, не би 
се могло сматрати условом (нити би такав услов требало да поставља наручилац) за 
исправност понуде у смислу примене Закона о јавним набавкама. Наиме, подношењем 
захтева за појединачно изузеће од забране учесници у таквом уговору, након што су оценили 
да не испуњавају услове у смислу члана 14. и члана 13. Закона о заштити конкуренције, а сам 
уговор се може сматрати рестриктивним споразумом у смислу одредбе члана 10. истог 
закона, траже од Комисије да испита однос прокомпетитивних и антикомпетитивних 
елемената које такав уговор садржи, са крајњим циљем да им Комисија дозволи примену 
таквог уговора у одређеном периоду. У случају одобрења таквог изузећа од забране, у 
периоду на који је изузеће одобрено, учесници у таквом уговору неће сносити последице и 
санкције прописане Законом о заштити конкуренције  због постојања и примене изузетог 
уговора. 
 
Исто тако, могуће су ситуације у којима уговори о подношењу заједничких понуда у 
поступцима јавних набавки представљају рестриктивне споразуме, који су начелно 
забрањени и ништави, а који не испуњавају услове за тзв. „блок“ изузеће, нити су поднети 
захтеви за појединачно изузеће од забране – те самим тиме нису ни изузети од забране. У 
таквим ситуацијама отвара се проблем и за самог наручиоца уколико баш тим понуђачима 
буде додељен уговор о јавној набавци. Уколико се у евентуалном каснијем поступку 
испитивања повреде конкуренције, поводом таквог уговора, утврди постојање рестриктивног 
уговора који није изузет од забране, односно постојање повреде конкуренције, такав уговор 
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би био забрањен и ништав „ex lege“. Претпостављамо да би таква, накнадно настала 
ситуација, имала одређене последице и на релизацију уговора о јавној набавци. 
 
Закључно на ову тему, будући да заиста није располагала са довољно података, Комисија је 
само нагласила да не даје никаква „мишљења“ о „нерестриктивности“ уговора који су основ 
за подношење заједничких понуда у поступцима јавних набавки. Обавеза је и одговорност 
самих учесника у таквом уговору да, након што спроведу поступак тзв. „самооцењивања“ 
(који подразумева оцену да ли се уопште ради о рестриктивном споразуму, потом да ли 
испуњавају услове за „блок“ изузеће) евентуално поднесу захтев за појединачно изузеће од 
забране, с обзиром на то да се такав поступак може водити искључиво по захтеву странке а 
не ex officio.  
 
 

• Питање везано за неправилности при утврђивању „дискриминаторских“ услова 

за учешће у поступцима јавних набавки 
 
Делови из одговора: 

 
Услове за учешће у неком конкретном поступку јавне набавке одређује наручилац, како 
обавезне (елиминаторне) тако евентуално и неке допунске услове. Ово је искључиво право и 
обавеза наручиоца. Питање „дискриминаторских“ услова – под којима можемо 
подразумевати услове којима се елиминишу неки или сви остали понуђачи, а који су 
„прилагођени“ неком конкретном – појединачном понуђачу, јесте питање примене Закона о 
јавним набавкама. Управо за ово питање се може везати одредба члана 10. Закона о јавним 
набавкама. Уколико би наручилац сам утврдио такве услове – повредио би начело 
обезбеђивања конкуренције у поступку јавне набавке, које истовремено представља и његову 
обавезу. Уколико би одређивање таквих услова било резултат недозвољеног договора са 
конкретним понуђачем коме се „прилагођавају“ услови, а са циљем елиминације других 
понуђача, онда би осим Закона о јавним набавкама били повређени и неки други прописи. Ту 
би вероватно било речи и о активностима које би могле евентуално имати и обележја неког 
кривичног или другог кажњивог дела. У оба могућа „случаја“ не постоји надлежност 
Комисије за заштиту конкуренције. У оба случаја ради се о примени Закона о јавним 
набавкама, дакле органи у чијој је надлежности праћење, контрола спровођења тог закона и 
решавање у поступцима заштите права у поступцима јавних набавки – били би надлежни 
органи. У другом случају – вероватно би се као надлежни могли јавити и други органи 
надлежни за евентуално спровођење кривичног или неког другог поступка. Надлежност 
Комисије за заштиту конкуренције везано за поступке јавних набавки постоји само у случају 
тзв. „намештених понуда“. Овај колоквијални назив употребљава се за ситуацију у којој  
понуђачи и/или потенцијални понуђачи, међусобни конкуренцти у конкретном поступку 
јавне набавке, постигну и спроведу забрањени договор о томе ко од њих, како, по којој цени 
и под којим условима ће поднети понуду, а све са крајњим исходом да на тендеру „победи“ 
унапред договорени понуђач. Наглашавамо – у том случају сам наручилац је искључен из 
било каквог забрањеног договарања. Наравно могући су разни појавни облици ових 
„намештених понуда“, али се увек своде на договор о томе ко ће, по којој цени и под којим 
условима победити на тендеру. Претходно описано би представљало „класичне“ или 
„типске“ облике повреде конкуренције који се у нашој пракси још називају и „bid rigging“. 
Сложенији облици су такође могући. 
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• Питање везано за “екскулизивитет продаје робе у односу на дистрибутера” и 

„клаузуле о забрани конкурисања“ 

 

Делови из одговора: 

 
Питање “екскулизивитета продаје робе у односу на дистрибутера”, како се наводи у питању, 
Комисија је разумела као успостављање система дистрибуције са елементом ексклузивности 
на страни изабраног дистрибутера. Не улазећи у расправу, за коју није ни било довољно 
елемената, о каквој се дистрибуцији ради, ког производа (робе/услуге) временском одређењу 
таквог пословног односа, релевантном тржишту на коме би такав систем дистрибуције био 
успостављен, као и нека друга питања која могу да се изведу везано за конкретни пословни 
однос, Комисија може да одговори: да, свака врста ексклузивитета подразумева и постојање 
рестрикција које могу бити и неопходне за спровођење самог споразума (уговора) о 
ексклузивној дистрибуцији. У том смислу потребно је водити рачуна и имати у виду и 
одредбе члана 10. Закона о заштити конкуренције. Међутим, поједине категорије 
вертикалних споразума (што су и уговори о дистрибуцији – како отвореној тако и 
ексклузивној) посебно су уређене одговарајућом уредбом: Уредба о споразумима између 
учесника на тржишту који послују на различитом нивоу производње или дистрибуције који 
се изузимају од забране (Службени гласник РС бр. 11/2010 од 05.03.2010. године). Овом 
Уредбом дефинисане су категорије вертикалних споразума које се сматрају изузетим од 
забране и за које се не мора подносити захтев Комисији ради појединачног изузећа. Истом 
Уредбом прописани су и услови који морају бити кумулативно испуњени да би учесници у 
споразуму (односно сам споразум) уживали бенефит тог и таквог изузећа од забране. Поред 
услова прописаних поменутом Уредбом, свакако морају бити испуњени и услови из члана 
11. Закона о заштити конкуренције. Ове констатације односе се на све категорије 
рестриктивних споразума набројаних у реченој уредби. 
 
Истим прописом дефинисане су и тзв “hard core” рестрикције које, уколико постоје у 
споразумима, елиминишу бенефит блок изузећа самог споразума у целини, а тиме и сам 
споразум чине забрањеним и ништавим ex lege. 
 
Друго питање које је везано за клаузуле о забрани конкурисања – такође свој одговор налази 
у истој Уредби.  
 
У циљу даљег информисања по овим питањима Комисија је адвоката који је поднео питања 
упутила на Закон о заштити конкуренције и то нарочито чл. 11, 12, 13. и 14., као и на већ 
цитирану Уредбу. 
 
 

• Питање независности две понуде (различитих понуђача) који су за предају понуда 

и присуство отварању понуда овластили једно исто лице 

 
Делови из одговора: 

 
Чињеница да је једно лице овлашћено од стране два различита понуђача (конкурента) у 
поступку јавне набавке за предају понуда тих понуђача, а истовремено и за присуство 
поступку отварања понуда у својству овлашћеног представника оба понуђача, заиста 
представља индицију да и саме понуде нису сачињене независно. Сама по себи та чињеница 
није и довољан доказ за постојање тзв. „намештених понуда“ – односно понуда које су 
сачињене и поднете након што су се конкретни понуђачи договорили о садржају својих 
понуда. Такво договарање сматрало би се забрањеним – рестриктивним споразумом у смислу 
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члана 10. Закона о заштити конкуренције, а самим тиме представљало би и повреду 
конкуренције. 
 
Истовремено Комисија је подсетила да цитирани члан Закона о јавним набавкама прописује 
обавезу наручиоца да у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди  о томе одмах обавести Комисију за заштиту конкуренције. Иста обавеза постоји и на 
страни сваког заинтересованог лица, односно лица запосленог или на други начин радно 
ангажованог код заинтересованог лица. 
 

 
6.3. Мишљења издата надлежним органима на предлоге прописа, других 

аката  и на важеће прописе 
 

 
� Кратак опис захтева – питање: У захтеву Регулаторне агенције за електронске 

комуникације и поштанске услуге изнета је молба Комисији да изда мишљење о томе 
да ли су Извештај о анализи велепродајног тржишта терминације позива у јавној 
телефонској мрежи, као и регулаторне обавезе одређене операторима са значајном 
тржишном снагом на релевантном тржишту, у складу са прописима који регулишу 
заштиту конкуренције.  

 
Издато мишљење: Комисија је дала мишљење у којем је навела да различит приступ, 
односно евентуалне разлике у закључцима Агенције и Комисије при разматрању одређеног 
релевантног тржишта могу да проистичу из разлике у правним оквирима који се примењују у 
области електронских комуникација, односно у области заштите конкуренције. Када је 
конкретно реч о тржишту терминације позива у јавној телефонској мрежи, супституција 
понуде и тражње на велепродајном нивоу не постоји. Релевантно тржиште у себи садржи и 
димензију релевантног географског тржишта, тако да су границе релевантног географског 
тржишта, посматрано за сваког оператора појединачно, дефинисане распрострањеношћу 
његове мреже. То значи да сви пружаоци услуге терминације позива у јавној телефонској 
мрежи припадају истом релевантном тржишту производа, али различитим географским 
тржиштима, која посматрана сва заједно имају димензију националног тржишта. Комисија је 
напоменула и да би учеснике присутне на предметном тржишту, а који се у складу са 
одредбом члана 5. Закона о заштити конкуренције сматрају повезаним учесницима на 
тржишту, сходно овој одредби, сматрала једним учесником на тржишту. 
 
Генерално је констатовано да принципи који су примењени приликом анализе велепродајног 
тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи, у основи представљају принципе 
који се примењују и у области заштите конкуренције, уз навођење да би Комисија за потребе 
сваког појединачног поступка који води, дефинисала релевантно тржиште у складу са 
Законом и подзаконским прописом који уређује ову материју, та да се тако дефинисано 
тржиште не мора подударати са дефиницијом тржишта коју је усвојила Агенција за потребе 
предметне Анализе. Када је реч о регулаторним обавезама које су одређене операторима са 
значајном тржишном снагом, Комисија је констатовала да су одређене у складу са Законом о 
електронским комуникацијама уз напомену да и Комисија има могућност да, када решењем 
утврди повреду конкуренције, одреди мере које представљају мере понашања. 
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• Мишљење на Нацрт Закона о уџбеницима 
 
Кратак опис захтева – питање: Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 
доставило је дана 16.12.2014. године Нацрт Закона о уџбеницима, са захтевом за достављање 
мишљења Комисије за заштиту конкуренције на наведени нацрт. 
 
Издато мишљење:   
 
У вези са предложеним законским решењем у одељку - Одређивање максималне 
малопродајне цене уџбеника и приручника за стручне предмете у стручним школама - члан. 
33. ст. 1. и 2. Нацрта закона, који гласе: 
 
„Министарство, на основу предлога Комисије за одређивање максималне малопродајне цене 
уџбеника и приручника за стручне предмете у стручним школама, сваке године доноси 
одлуку о максималној цени уџбеника и приручника за стручне предмете у стручним школама 
најкасније до 1. априла текуће године за наредну школску годину. 
 
Комисија из става 1. овог члана има пет чланова, од којих су два стручњаци из области 
издаваштва (представник јавног и представник приватних издавача), један из Министарства, 
један из министарства надлежног за послове трговине и један из органа надлежног за 
заштиту конкуренције“, Савет Комисије наглашава да: 
 

Комисија за заштиту конкуренције не може да буде укључена у поступак израде предлога за 
одређивање максималне малопродајне цене, јер би такво деловање било у супротности са 
надлежностима које Комисија има у складу са Законом о заштити конкуренције.  У 
конкретном случају ради се управо о понашању које би могло да изазове забринутост сваког 
тела које се бави заштитом конкуренције. Наиме, ограничавање учесника на тржишту да 
самостално, у складу са својом пословном политиком и условима на тржишту, утврђују цене 
својих производа у супротности је са основним принципима политике заштите конкуренције. 
Комисија је, с друге стране, потпуно свесна чињенице да држава, односно Влада Републике 
Србије, у одређеним ситуацијама могу предузимати мере које се односе на отклањање 
поремећаја на тржишту, али би такво деловање државе заиста морало да буде краткорочно и 
ограничено искључиво на стање на тржишту на којем постоје поремећаји, што би требало да 
буде образложено у сваком акту.  Предложени нацрт и Образложење овог нацрта, не садрже 
разлоге који указују на неопходност овакве интервенције државе, те у том смислу ни 
Комисија не може да оцени да ли је предложена мера одговарајућа и неопходна за постизање 
одређеног јавног интереса, односно прихватљива са аспекта примене Закона о заштити 
конкуренције.  
 
Иако се одлуком министарства не одређују минималне цене, она за последицу ипак може да 
има уједначавање цена на максималном нивоу и самим тим и искључивање ценовне 
конкуренције, као једног од основних елемената конкуренције на тржишту. У пракси тела за 
заштиту конкуренције утврђивање фиксних и/или минималних цена у даљој продаји је 
означено као једна од најтежих повреда конкуренције, док је утврђивање препоручених или 
максималних цена под одређеним условима прихватљиво. Као генерално правило – оцена о 
прихватљивости одређивања максималних или препоручених цена зависиће, пре свега, од 
снаге учесника на тржишту који примењује ову праксу, али увек под условима да оно не 
значи, односно не омогућава, утврђивање фиксних или минималних цена принудом, 
условљавањем пословања или пружањем одређених погодности. Могући конкурентски 
„ризик“ прописивања – одређивања максималних или препоручених цена је у томе, што тако 
одређена цена може деловати као фокусна тачка за учеснике на тржишту на чије се 
пословање односи, односно може бити препозната као „преферирана цена“ онога ко ту цену 
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одређује, те из тог разлога исту може следити већина, или чак сви учесници на релевантном 
тржишту. У описаном случају могло би се говорити о de facto одређивању фиксне цене. 
Неспорно, ризик по конкуренцију може се састојати и у томе да овакав начин одређивања 
цена може „ублажити“ конкуренцију на тржишту, или чак погодовати колузији (забрањеном 
договарању) учесника на тржишту. С обзиром на то да би се у предметном случају радило о 
одлуци министарства, која би била обавезујућа за све учеснике на тржишту, тако утврђена 
максимална цена би могла довести до максималног уједначавања, све до нивоа изједначења, 
ценовних политика учесника на тржишту, а самим тим и до појаве ефеката који су у 
супротности са правилима конкуренције, односно до слабљења конкуренције. 
 
У складу са наведеним, Комисија за заштиту конкуренције предлаже надлежном 
министарству брисање, односно измену овако предложеног решења и сходно томе, и измену 
свих касније предложених законских решења у члановима достављеног нацрта који се 
позивају на, према мишљењу Комисије, спорне одредбе разматраног нацрта. 
 
Препорука Комисије је, да надлежно министарство покуша да предложена законска решења 
измени и тиме благовремено спречи могућност наступања негативних ефеката на стање 
конкуренције на наведеном тржишту. Покушај да се тржиште регулише на начин који би у 
пракси могао да се оцени као „претерана“ регулација може да доведе до значајног 
ограничавања конкуренције, а самим тим и до спречавања развоја овог тржишта, што у 
крајњој линији негативно утиче и на корист коју би потрошачи имали, уколико би закон 
омогућио услове за развој конкуренције, као главног покретача за унапређење услова под 
којима се одвија пословање учесника на тржишту. 
 
 

• Захтев Министарства унутрашњих послова у вези са израдом подзаконских 
аката по Закону о приватном обезбеђењу (Службени гласник РС“ бр. 104/2013) 

 
Кратак опис захтева – питање: 

У складу са чланом 13. став 2) Закона о приватном обезбеђењу, „висину трошкова 
организовања и спровођења обуке прописује министар надлежан за унутрашње послове“. 
Поменути трошкови се односе на трошкове обуке физичких лица за вршење послова 
приватног обезбеђења а коју могу да спроводе Министарство али и правна и физичка лица 
која испуњавају материјалне, техничке, стручне и кадровске услове за обављање послова 
обуке и која добију овлашћење Министарства унутрашњих послова. Предметним захтевом 
затражено је мишљење и одговор на питање: да ли би прописивање трошкова обуке од 
стране министра представљало кршење прописа о заштити конкуренције. Такође, 
постављено је и питање да ли је, у вези са применом Закона о заштити конкуренције, 
дозвољено да надлежни министар утврди цене обуке које ће наплаћивати овлашћена правна 
и физичка лица, или је одређивање цене обуке потребно препустити тржишту. 
 
Издато мишљење: 

У веома кратком року који је остављен за давање затраженог мишљења, као и уз напомену да 
управо тај разлог може довести до евентуалног пропуштања да се у довољној мери сагледају 
све релевантне околности на којима би иначе засновала своје мишљење, Комисија је ипак у 
издатом мишљењу нагласила следеће: 
 
Начелно остаје нејасно зашто је у самом закону уопште прописано да надлежни министар 
прописује „трошкове“ организовања и спровођења обуке, с обзиром да то није ни могуће за 
све учеснике на тржишту који ће добити овлашћење за организовање и спровођење овакве 
обуке. Наиме, трошкови које ће поједини извођач обуке имати зависиће од околности и 
услова под којима ће тај конкретни извођач обуке, уз поштовање прописаних услова, уопште 
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моћи да организује и спроведе обуку. Није јасно на основу којих би критеријума и којих 
параметара за обрачун трошкова извршења овакве услуге министар могао да процени и 
пропише, по свему судећи на јединствен и једнообразан начин, трошкове који би тек требали 
да настану за будуће даваоце такве услуге. Питање прописивања цена по којима би се таква 
услуга пружала је уско повезано са питањем прописивања „трошкова“ обуке. 
 
У вези са предметним захтевом Комисија је мишљења да не постоје оправдани разлози за 
прописивање, односно утврђивање цена за пружање овакве врсте услуге на тржишту, па 
било то и на начин да се предметним Правилником утврђују трошкови обуке. Комисија за 
заштиту конкуренције, свесна одговорности и обавезе које су јој поверене Законом о 
заштити конкуренције, указује да Правилник, који би садржавао наведене одредбе, не би био 
у складу са Законом о заштити конкуренције, нити са основним начелима слободне тржишне 
привреде.  
 
Основни циљ заштите конкуренције (утврђен у члану 1. Закона о заштити конкуренције) је 
економски напредак и добробит друштва, као и добробит потрошача. У складу са тим, Закон 
забрањује све радње и акте који за циљ или последицу имају или могу имати ограничавање, 
нарушавање или спречавање конкуренције. Уколико би наведеним правилником биле 
утврђене цене, или евентуално само трошкови обуке, што би de facto упућивало и/или имало 
ефекат прописивања минималних цена, настала би ситуација у којој су корисници услуге – 
крајњи потрошачи лишени, потпуно или у значајном делу, користи, које могу остварити од 
слободног и неограниченог тржишног надметања давалаца услуге. При томе се пре свега 
мисли на могућност надметања ценама услуге, уз пуно поштовање прописаних услова и 
стандарда за организацију и спровођење обуке, који, будући да обавезују све учеснике на 
наведеном тржишту – даваоце услуге, гарантују и квалитет саме услуге. 
 
Мишљења смо да Министарство унутрашњих послова може остварити циљеве Закона о 
приватном обезбеђењу и без прописивања „трошкова“, а нарочито директног прописивања 
цене предметне услуге, што би извесно имало негативан утицај по конкуренцију на 
тржишту. Исто тако мишљења смо да се утврђивањем и обезбеђењем поштовања стандарда 
обуке кроз ефикасан надзор, може остварити сврха закона, односно обезбедити 
задовољавјући квалитет обуке, а све и без опасности од штетних последица и нарушавања 
конкуренције на релевантном тржишту. Омогућавање слободног тржишног надметања 
учесника – давалаца предметне услуге, обезбедило би потрошачима – корисницима услуге 
већу могућност избора, нарочито у погледу цене, уз најмање једнак квалитет услуге. 
 
Претходно би довело и даваоце услуге у ситуацију да имају подстицај за такмичењем у 
погледу цене и/или других погодности које би потрошачи – корисници услуге могли да 
препознају и посебно вреднују приликом избора давоца услуге. Ово би нужно довело и до 
борбе за виши квалитет пружене услуге, који би могао и да превазиђе постављене – 
прописане стандарде. 
 

 
• Захтев за давање мишљења поднет од стране Министарства привреде  

 
Кратак опис захтева – питање 
Захтевом је од Комисије затражено мишљење да ли планирана набавка опреме за потребе 
јачања капацитета оцењивања усаглашености у Републици Србији и њено уступање телима 
за оцењивање усаглашености на коришћење без накнаде, у оквиру реализације програма 
предприступне подршке Европске уније – ИПА 2013, „неће нарушити конкуренцију на 
тржишту услуга оцењивања усаглашености у Србији“. 
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У прилогу захтева подносилац је доставио и документ под називом „Методологија 
идентификације приоритетне опреме и избора тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) и 
лабораторија (ЛАБ), којима ће по утврђеним условима опрема бити уступљена на 
коришћење“, као и документ по називом „Финансијски споразум између Владе Републике 
Србије и Европске уније о националном програму за Републику Србију за 2013. годину у 
оквиру инструмената за предприступну помоћ, компонената за изградњу институција“. 
 
У захтеву се наводи да је Министарство привреде у оквиру ИПА 2013 и Секторског програма 
„Развој приватног сектора“ припремило пројекат у оквиру мере „Подршка развоју 
индустрије кроз јачање капацитета институција инфраструктуре квалитета и тела за 
оцењивање усаглашености“, а конкретно се наглашава мера набавке опреме за потребе 
оцењивања усаглашености, у укупној вредности од 5 милона евра. Реализација ове мере 
подразумева спровођење набавке опреме „идентификоване од стране Министраства као 
приоритетне са аспекта потреба индустрије“. Сам процес идентификације приоритетне 
опреме, као и избор тела за оцењивање усаглашености којима ће под утврђеним условима 
бити уступљена опрема на коришћење, дефинисан је у посебном документу – раније 
поменутој Методологији. 
 
Подносилац захтева посебно наглашава да је, због услова које намеће ИПА програм, као и 
због „избегавања нарушавања конкуренције директоном подршком поједином ТОУ“,  
предвиђено да набављена опрема буде у власништву Министарства, а да под одређеним 
уговорним условима буде уступљена  на коришћење ТОУ без накнаде. 
 
Издато мишљење: 

Након увида и извршене анализе достављене документације у прилогу захтева, уз уважавање 
свих навода подносиоца захтева, Комисија је дала мишљење да се не може основано 
претпоставити да би планирана набавка опреме за потребе јачања капацитета оцењивања 
усаглашености у Републици Србији и њено уступање телима за оцењивање усаглашености 
на коришћење без накнаде, у оквиру реализације програма предприступне подршке Европске 
уније – ИПА 2013, могла довести до значајног спречавања, ограничавања или нарушавања 
конкуренције на тржишту које је у захтеву за мишљење дефинисано као тржиште услуга 
оцењивања усаглашености у Републици Србији. 
 
 

• Захтев за давање мишљења поднет од стране Управе за јавне набавке 
 
Кратак опис захтева – питање 
Од Комисије је затражено мишљење на текстове предлога Стратегије развоја јавних набавки 
у Републици Србији за период 2014 – 2018. година и предлога Акционог плана за 
спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 – 2015. 
година. 
 
Издато мишљење: 

Након извршене анализе и оцена достављених текстова, предлога Стратегије развоја јавних 
набавки у Републици Србији за период 2014 – 2018. година и предлога Акционог плана за 
спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 – 2015. 
година, издато је мишљење да исти нису у супротности са прописима из области заштите 
конкуренције. 
 
Комисија за заштиту конкуренције није имала нових предлога за евентуалне измене и/или 
допуне достављених текстова предлога поменутих аката. 
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Преглед других предмета које је Комисија обрадила у току извештајног периода: 

 
Пренос из 

претходног 

периода 

Настали у 2014. 

години 

Обрађено и 

завршено 
У раду Предмети изван 

већ поменутих 

категорија 
1 26 27 

Укупно 27 27 
0 

 
 
 
- издато Мишљење Управи за јавне набавке на Радну верзију Стратегије развоја јавних 

набавки у Републици Србији; 
 

- након учешће у раду на изради Плана за борбу против корупције у јавним набавкама 
издато мишљење Управи за јавне набавке на План за борбу против корупције у јавним 
набавкама; 

 
- Акционим планом за спровођење Националне стратегије за борбу против корупције у 

Републици Србији за период од 2013. до 2018. године („Службени гласник РС”, број 
79/13), усвојеним на седници Владе одржаној 25. августа 2013. године предвиђено је 
потписивање Меморандума о сарадњи између Управе за јавне набавке, Републичке 
комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, Министарства финансија, 
Министарства привреде, Државне ревизорске институције, Агенције за борбу против 
корупције, Савета за борбу против корупције и Комисије за заштиту конкуренције, у 
циљу унапређивања сарадње и координације активности између релевантних институција 
на сузбијању корупције у јавним набавкама на свим нивоима власти. Дана 25.04.2014. 
године Комисије је потписала Меморандум o сарадњи;  

 
- поступљено по захтеву за доставу информација Агенцији за борбу против корупције у 

вези са поступањем по пријави повреде конкуренције од стране Пословног удружење 
понуђача Србије у поступцима јавних набавки из Крагујевца.  

 
- поступљено по захтеву за приступ информацијама од јавног значаја и достављени списи 

предмета Комисија/Адвокатска комора Србије Савету за мониторинг, људска права и 
бробу против корупције  - Транспарентност из Трстеника.  

 
- Пољопривредно газдинство Трајковић, обратило се Комисији са молбом за доставу 

обавештења о томе да ли је против решења којим је утврђена злоупотреба доминантног 
положаја од стране друштава „Имлек“ и „Млекара Суботица“ покренут управни спор и 
какав је његов исход, односно да ли је наведено решење правноснажно, односно коначно. 
Изнети захтев је у вези са спором пред основним судом у Београду у коме друштвo 
„Имлек“, као тужилац, потражује накнаду штете од пољопривредног газдинства 
Трајковић, као туженог, а везано за откуп сировог млека. 

 
Одговор Комисије: Поводом изнете молбе, Комисија је подносиоцу доставила одговор у 
којем је навела хронологију поступања у предмету и упознала га са чињеницом да је у току 
управни спор против решења Комисије. 
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- У поднеску Vip mobile d.o.o, Нови Београд, изнет је захтев Комисији да на основу члана 

21. тачака 6), 7), 8) и 10) Закона о заштити конкуренције, а након преиспитивања 
предложених измена и допуна Правилника о преносивости броја у јавним мобилним 
телекомуникационим мрежама, иницира код свих релевантних државних органа 
доношење новог Правилника и/или друге потребне мере, у циљу омогућавања развоја 
конкуренције на релевантним тржиштима мобилних телекомуникација. 

 
Одговор Комисије: У току обраде поднеска, ступио је на снагу Правилник о преносивости 
броја за услуге које се пружају преко јавних мобилних комуникационих мрежа. Комисија је 
подносиоцу доставила одговор у којем је изнела мишљења да је веома значајно 
обезбеђивање једнаких могућности за све операторе, независно од чињенице да ли поседују 
сопствену или изнајмљују јавну телекомуникациону мобилну мрежу, те да је у складу са 
својим надлежностима из члана 21. став. 1 тач. 7) и 10)  Закона, упутила допис и 
регулаторном телу у којем је изнела да су решења у усвојеном Правилнику у функцији 
јачања конкуренције, отклањања баријера и уласка нових учесника на тржиште, а 
првенствено у интересу корисника услуга. 
 
- Физичко лице доставило је поднесак са захтевом да Комисија испита цене и њихове 

промене у оквиру тарифних профила Предузећа за телекомуникације „Телеком Србија“ 
Акционарско друштво, Београд и „Теленор“ д.о.о, Београд, које су резултат формирања 
монополског картела између поменутих друштава.  

 
Одговор Комисије: Подносиоцу је достављен одговор да би проблем на који је у поднеску 
указано подразумевао примену члана 10. Закона о заштити конкуренције који под 
рестриктивним споразумом, између осталих, сматра и споразум којим се непосредно или 
посредно утврђују куповне или продајне цене и други услови трговине. У конкретном 
случају радило би се о међусобном договору између два конкурента – друштава „Телеком 
Србија“ и „Теленор“. Међутим, на основу података из поднеска, као и на основу података на 
које се у поднеску указује, Комисија није могла основано да претпостави да је реч о њиховом 
међусобном договору. 

 

6.4. Мишљења на одредбе Закона у вези концентрација 

 
По питањима везаним за област контроле концентрација, као и током претходних година, 
Комисија је и у извештајном периоду примила велики број захтева за издавањем мишљења 
(више од двадесет захтева поднетих у писаном облику на адресу Комисије, или постављених 
путем електронске поште), и на сваки од таквих захтева од стране Комисије појединачно је 
одговорено. У наставку је изложено неколико питања на начи како су постављана, као и 
одговори који су по истима упућени странкама. 

 
Најчешће исказане недоумице учесника на тржишту када је реч о концентрацијама и током 
2014. године, односила су се на питања да ли се и под којим условима одређена пословна 
трансакција може сматрати концентрацијом учесника на тржишту у смислу Закона (чл.17), и 
да ли постоји законска обавеза пријаве концентрације Комисији ради издавања одобрења за 
њену реализацију, са становишта испуњености приходних прагова прописаних Законом (чл. 
61), при чијем достизању постоји обавеза подношења пријаве концентрације Комисији.  

 
1. Да ли постоји обавеза подношења пријаве концентрације у случају реализације 

пословне трансакције, која се огледа у планираној промени у власништву над уделима 

привредног друштва регистрованог у Републици Србији код Агенције за привредне регистре, 

до које ће доћи уласком два нова члана друштва, чиме ће, осим повећања броја чланова 
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друштва, са досадашњих 9 (девет) на  11 (једанаест), колико ће их бити након реализације 

предметне трансакције, односно након приступа два нова независна привредна субјекта, 

ова трансакција довести и до „пропорционалног смањења удела“ у власничкој структури 

сваког појединачног члана друштва са 11,1% на 9,09%? 

 

Планирана промена у власништву над уделима привредног друштва, до које ће доћи након 
реализације предметне трансакције, а која ће резултирати у промени броја вршиоца 
контроле, на тај начин, што ће контролу над овим друштвом уместо досадашњих 9 (девет) 
чланова (сваки са по 11,1% удела),  вршити 11 (једанаест) чланова, сваки са појединачним 
уделом од 9,09%, по својој суштини, у смислу члана 17. став 1. тачка 3. Закона представља 
концентрацију. И поред чињенице да ова пословна трансакција неће довести до промене 
типа и облика контроле, која је била и остаће заједничка, она ће резултирати у промени броја 
вршиоца контроле над циљним друштвом са девет на једанаест. Имајући у виду да је 
оснивачким актом друштва утврђено доношење „најзначајнијих одлука консензусом свих 
чланова друштва“, представници два нова члана друштва ће, попут представника 
досадашњих чланова, имати могућност одлучујућег утицаја на доношење најзначајнијих 
пословних одлука, односно без чије сагласности, доношење таквих одлука неће бити могуће. 

 
Када је реч о постојању законске обавезе пријаве ове концентрације Комисији, у смислу 
достизања  финансијских прагова прописаних чланом 61. Закона, Комисија је обавестила 
странку да не даје мишљења на захтеве, у оним случајевима када је прикривен идентитет 
стварних учесника, и када недостају конкретни подаци о њиховој финансијској снази. За 
издавање мишљења из надлежности Комисије, а посебно када такав захтев обухвата и упит у 
вези обавезе подношења пријаве концентрације за конкретну трансакцију, потребно је  да 
странке у свом захтеву, осим података о самој трансакцији (писмо о намерама, трансакциони 
уговор итд), наведу и све податке у вези са идентитетом учесника у конкретној пословној 
трансакцији (назив, седиште, матични/регистарски број, претежна делатност), као и податке 
о укупном годишњем приходу учесника концентрације за календарску годину која претходи 
години у којој је закључена предметна трансакција, а све у складу са одредбама Закона о 
заштити конкуренције.  
 

2. Да ли постоји обавеза подношења пријаве концентрације у случају реализације 
пословне трансакције која се огледа у докапитализацији   „Комерцијалне банке“ а.д. 

Београд, до које долази путем планиране конверзије заменљивих преференцијалних акција 

њених досадашњих акционара у обичне акције ове банке?  

 

Планирана докапитализација „Комерцијалне банке“ у овој фази, до које ће доћи путем 
конверзије заменљивих преференцијалних акција њених досадашњих акционара у обичне 
акције ове банке,  у смислу члана 17. Закона не представља концентрацију, па самим тим не 
подлеже обавези пријаве такве трансакције Комисији у циљу издавања одобрења за њено 
спровођење.  
 
У конкретном случају, а на бази достављене документације у прилогу Захтева за давање 
мишљења, проистиче да је дана 17. децембра 2009. године, између акционара Комерцијалне 
банке, а то су Република Србија, IFC Capitalization Fund (IFC), Европска банка за обнову и 
развој (EBRD), Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) и Swedfund 
International AB (Swedfund), закључен Уговор у вези са докапитализацијом ове банке путем 
издавања заменљивих преференцијалних акција.  
 
EBRD, IFC, DEG и Swedfund су уписали заменљиве преференцијалне акције у јануару 
месецу 2010. године, док је Република Србија добила право да ове акције упише најкасније 
до децембра 2012. године, које право је и искористила у месецу новембру исте године.  
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Дана 31. марта 2014. године акционари су потписали Уговор о изменама и допунама Уговора 
акционара (односно Измењен и допуњен Уговор акционара), који регулише намеру 
акционара да до одређеног датума изврше замену свих заменљивих преференцијалних акција 
које су издате. У случају да симултана замена од стране свих акционара, који су власници 
заменљивих преференцијалних акција, не буде извршена до датума одређеног Уговором о 
изменама и допунама Уговора акционара,  услови из иницијалног Уговора акционара, као и 
услови који важе за саме заменљиве преференцијалне акције (а који су садржани у одлукама 
о њиховом издавању) у вези са правом конверзије и самим поступком конверзије, наставиће 
да се примењују у неизмењеном облику. 
 
Након спровођења конверзије акција, односно претварања заменљивих преференцијалних 
акција у обичне акције, учешће претходно наведених акционара у укупном акцијском 
капиталу Комерцијалне банке ће остати непромењено. Осим тога,  неће доћи до промена ни у 
броју преференцијалних акција, док ће заменљиве преференцијалне акције бити поништене. 
Једина промена до које ће доћи након ове трансакције, огледа се у незнатној промени учешћа 
појединих акционара у укупном броју обичних акција. Ово међутим, неће изазвати било 
какве промене у модалитету и начину доношења најбитнијих пословних одлука, па самим 
тим неће условити ни промене у контроли пословања „Комерцијалне банке“. Скупштина 
банке, ће и након ове трансакције, најбитније пословне одлуке доносити са најмање 67% 
гласова од укупног броја гласова акционара са правом гласа, на основу чега се може 
закључити да ће и након докапитализације „Комерцијалне банке“ у овој фази, досадашња 
заједничка контрола њених акционара  над пословањем ове банке остати непромењена. 
 

3. Да ли постоји обавеза подношења пријаве концентрације у случају реализације 

пословне трансакције, на основу које ће Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ 

а.д. Београд, спровођењем поступка докапитализације „Дунав банке“ а.д. Београд, ући у 

власничку структуру и постати власник већинског пакета акција ове банке, што обезбеђује 

и већински број гласова у њој? 

 
Приликом издавања овог мишљења, Комисија је пошла од структуре саме трансакције, која 
је у предметном поднеску описана. Закључено је да спровођење намераване пословне 
трансакције представља случај при којем настаје концентрација учесника на тржишту, из 
члана 17. став 1. тачка 2) Закона. То из разлога што ће спровођењем поступка 
докапитализације  „Дунав банке“ а.д. на описани начин, доћи до измене власничке структуре 
ове банке, тако што ће Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д. Београд, 
постати њен већински акционар са уделом од 55,76%. Постоји могућност да овај проценат 
буде измењен и повећан (при чему се у тренутку издавања предметног мишљења таква 
промена није могла квантификовати), по основу законске обавезе подношења понуде 
осталим акционарима Банке за преузимање њихових акција, што не би ни на који начин 
утицало на издавање другачијег мишљења Комисије. 
 

Власништво над акцијама емитента (овде циљног друштва), након докапитализације „Дунав 
банке“ а.д. Београд, које је приказано у  поднеску којим је затражено издавање мишљења по 
описаној ситуацији, указује да ће  Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд (КДО) 
поседовати 32,75% акција  (а са повезаним друштвом „Дунав Ре“ а.д.о. тај удео ће достићи 
36,39%). Учествовање овог друштва у евентуалном вршењу су-контролне функције над 
„Дунав банком“ а.д., путем коришћења права вета (о чему још увек према достављеним 
информацијама не постоји извесност), има значај у смислу одређивања правних лица која би 
у конкретној ситуацији била носиоци обавезе подношења пријаве предметне концентрације 
према Комисији (зависно од тога да ли би по основу већинског власништва над акцијама 
циљног друштва, такав акционар вршио појединачну контролу, или би  заједно са њим и 
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номинално мањински акционар по основу стечених и дефинисаних права вета, био учесник у 
вршењу контроле над циљним друштвом, у којем случају би се радило о спровођењу 
заједничке контроле над „Дунав банком“ а.д., као циљним друштвом). 
 
На трансакцију која је предмет овог захтева за издавањем мишљења и на њене учеснике, 
нису применљиве одредбе о повезаним учесницима на тржишту, ближе дефинисане у члану 
5 Закона на које се странка позива. Тренутни већински акционар циљног друштва 
(Компанија „Дунав осигурање“ а.д.о. Београд) и његов будући већински акционар – који ће 
то постати након спровођења намераване докапитализације (Предузеће за телекомуникације 
„Телеком Србија“ а.д, Београд), не сматрају се повезаним учесницима у смислу Закона, па је 
од стране Комисије одговорено да је за спровођење ове пословне трансакције, потребно 
Комисији поднети пријаву концентрације у свему у складу са Законом. 
 
Имајући у виду, на бази досадашњег искуства, да се питања којима се захтева издавање 
мишљења Комисије, у највећем броју случајева по својој суштини и даље понављају, те да су 
одговори упућивани искључиво подносиоцима таквих захтева, односно да на сајту Комисије 
нису објављивани, Комисија планира, да на свом званичном сајту публикује неку врсту 
рекапитулације до сада датих мишљења из најзаступљенијих тематских подручја. Оваква 
рекапитулација би требало да послужи као нека врста подсетника на најчешће ситуације и 
врсте пословних трансакција, из којих проистичу обавезе учесника на тржишту према 
Комисији, који би био јавно доступан свим заинтересованим странама, и као такав 
представљао помоћ учесницима на тржишту у смислу лакшег препознавања њихових 
законских обавеза према Комисији. То би, истовремено у великој мери допринело смањењу 
притиска према Комисији у погледу броја захтева за давање мишљења.  

 
 
6.5.  Мишљења по одредбама Закона о стечаjу 
 
Одредбама Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011- др. закона, 
71/2012-одлука УС и 83/2014), прописана је обавеза прибављања мишљења Комисије за 
заштиту конкуренције и то: у поступку продаје целокупне имовине или имовинске целине 
стечајног дужника (члан 132. став 10.); у поступку продаје стечајног дужника као правног 
лица (члан 135. став 3.), као и у поступку спровођења мера предвиђених Планом 
реорганизације стечајног дужника (члан 157.). 
 
Полазећи од наведеног законског овлашћења, Комисија је приликом давања мишљења на 
поднете планове у стечајним поступцима, првенствено оцењивала да ли предложеним 
радњама и мерама долази до промене контроле над стечајним дужником, која значи 
концентрацију у смислу одредаба Закона о заштити конкуренције. У том смислу, уколико 
продајом имовине, или имовинске целине стечајног дужника, или спровођењем мера 
реорганизације, као што је конверзија потраживања  поверилаца у капитал друштва, може 
доћи до промене контроле над стечајним дужником, Комисија мишљењем упозорава на 
обавезу оцене испуњености услова за пријаву концентрације. Осим издатих мишљења 
подносиоцима плана реорганизације, Комисија је имала и писану комуникацију са стечајним 
судовима и стечајним управницима поводом одређених предмета. 
У 2014. години Комисија је примила укупно 130 захтева за издавање мишљења на Планове 
реорганизације  стечајних дужника, односно на продају стечајног дужника као правног лица 
или на продају имовине стечајних дужника. Комисија је издала 80 мишљења, док је у 17 
предмета тражено мишљење на измењени или допуњени план, па је Комисија у овим 
предметима издала Обавештења, којима је подносиоце захтева и надлежне судове  
информисала о важењу претходно издатих мишљења Комисије. 
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7. СЕКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ 
 
У складу са својим законским овлашћењима, а у циљу идентификовања евентуалних повреда 
конкуренције или других околности које имају негативан утицај на конкуренцију, Комисија 
је у 2014. години окончала aнализу тржишта трговине на велико и трговине на мало 
дериватима нафте у 2013. години. 
 
Комплетан извештај о секторској анализи, са закључцима и усвојеним препорукама, 
објављен је на интернет страници Комисије (www.kzk.gov.rs) у делу „Секторске анализе“, уз 
уважавање захтева учесника на тржишту за заштиту одређених података.  
  
 

 

7.1. Секторска анализа тржишта трговине на велико и трговине на 

мало дериватима нафте у 2013. години 
 

На основу члана 47. Закона и Одлуке Савета Комисије са 167. седнице од 25. децембра 2013. 
године, Комисија је спровела анализу стања конкуренције на тржишту трговине на велико и 
трговине на мало дериватима нафте у Републици Србији у 2013. години. Основни циљ 
анализе је да се утврди структура тржишта и односи између главних конкурената, њихова 
тржишна учешћа и релативна снага, а све са циљем откривања евентуалних слабости 
тржишта, односно постојања услова за повреде конкуренције. У складу са Одлуком Савета 
Комисије, односно пројектним задатком, а са циљем сагледавања целокупне ситуације на 
релевантном тржишту, Комисија је у овој анализи обухватила следеће тржишне сегменте: 
 
- производња и увоз нафте и нафтних деривата 

- транспорт, складиштењеа и трговина нафтом и дериватима нафте 

- трговина на велико дериватима нафте 

- трговина на мало дериватима нафте 

- анализа трендова цена нафтних деривата 
 
Анализа је обухватила укупно 16 привредних субјеката активних на овим тржиштима и то: 
Нафтна индустрија Србије а.д. Нови Сад, Лукоил Србија ад Београд, Интермол доо Београд, 
ОМВ Србија доо Београд, Eko Serbia ад Београд, Петробарт доо Београд, Нафта ад Београд, 
Кнез Петрол доо Београд, ДОО Еуро Петрол трговачко предузеће Суботица, Еволуција 2004 
доо Београд, Naftachem доо за трговину и услуге Сремска Каменица, ДОО Еуро гас 
трговачко предузеће Суботица, Стандард гас доо Нови Сад и MB-GAS OIL доо Београд, 
Игмин петрол доо Београд и SPEED доо Београд.  
 
У том смислу, Комисија је у овој анализи изнела низ закључака и препорука које би у 
наредном периоду са једне стране требали да помогну унапређењу законитог и фер 
тржишног пословања свих учесника, а са друге да олакшају самој Комисији проактивно 
деловање са циљем одвраћања тржишних учесника од поступака повреде конкуренције, 
односно спречавања повреда конкуренције и санкционисања недозвољеног понашања. 
 
Током секторске анализе констатован је даљи тренд пораста домаће производње сирове 
нафте из претходног периода, уз истовремено повећање увоза сирове нафте. Домаћа 
производња деривата нафте је у порасту али није довољна да покрије потребе домаћег 
тржишта па су се додатне количине обезбеђивале из увоза. У односу на претходну годину 
увоз нафтних деривата је смањен за 25%. Пад увоза забележен је код свих категорија горива 



 

111 
 

осим код керозина. Концентрисаност увоза и даље је веома висока код свих посматраних 
нафтних деривата. 
 
Структура набавке по дериватима опредељена је њиховом доступношћу и ценом на домаћем 
тржишту са једне стране али и њиховом доступношћу и ценом из увоза, са друге стране. 
Имајући у виду да је либерализован увоз нафтних деривата, остаје на сваком учеснику 
појединачно да се определи за један од ових извора, у складу са својом пословном 
политиком. Поредећи са претходном годином удео домаћих извора значајно се повећао код 
деривата евродизел а нарочито код безоловних моторних бензина БМБ95 и евро 98. У 
структури набавке ТНГ-а и даље преовлађује набавка из домаћих извора.  
 
У 2013. години дошло је до пада укупног и просечног промета код готово свих учесника на 
тржишту. Смањење промета по бензинској станици директна је последица смањења укупног 
промета, с обзиром на чињеницу код учесника на тржишту који нису значајније ширили 
малопродајну мрежу, а они највећи (НИС и Лукоил) су наставили са смањењем броја 
активних бензинских станица. Пад промета био је праћен даљом променом структуре 
промета код свих учесника на тржишту, као директна последица промене у структури 
потрошње и преорјентације са нафтних деривата са већим садржајем олова на чистија горива 
и горива европског квалитета али и забрана стављања у промет бензина Премијум БМБ 95 и 
дизела Д2 од 01. јула 2013. године. У вези са наведеним, очекивано је дошло до повећања 
потрошње безоловних бензина европског стандарда квалитета евро премијум БМБ95 и евро 
БМБ98 и дизел горива евро дизел.  
 
На тржишту Републике Србије НИС је једини произвођач нафтних деривата и један од 
најзначајнијих извора снабдевања учесника на тржишту како трговине на велико, тако и 
трговине на мало дериватима нафте. Као једини домаћи произвођач нафтних деривата, НИС 
има доминантан положај на тржишту производње нафтних деривата на територији 
Републике Србије. НИС појединачно остварује највећи промет на велико и промет на мало 
код свих посматраних деривата и са 324 активних бензинских станица чини нешто мање од 
трећине укупног броја бензинских станица  на територији Републике Србије. 
 
Током 2013. године велепродајне и малопродајне цене горива биле су уједначене. 
Посматрајући промене између почетке и краја године, малопродајна цена бензина евро 
премијум БМБ95 је у децембру  била нижа у просеку за 2,14%, евродизела за 1% док је течни 
нафтни гас био скупљи за 2,05%. Сви учесници на тржишту су у 2013. години спроводили 
праксу примене диференцираних малопродајних цена у зависности од локације бензинских 
станица.  
 
Комисија је наставила са праћењем измена релеватног правног оквира у 2013. години. 
Средином 2013. године донета је Уредба о обележавању (маркирању) деривата нафте. У 
складу са Правилником о условима, начину и обрасцима захтева за остваривање права на 
регрес за гориво, право на коришћење регреса на гориво, пољопривредници су могли да 
остваре купујући гориво само на бензинским станицама овлашћеног дистрибутера изабраног 
на основу Јавног позива Управе за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства 
и водопривреде. Квалитет деривата нафте у 2013. години био је прописан правилницима о 
техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла и за течни нафни гас. Од 01. 
јула 2013. године није више било дозвољено стављање у промет бензина Премијум БМБ 95 и 
дизела Д2. Уведен је нови квалитет за гориво које је намењено искључиво за погон трактора, 
радних машина, војних возила и железничких возила, као и пловила са дизел мотором. 
Фискална политика у односу на деривате нафте није претрпела значајније модификација у 
односу на претходну годину.  
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С обзиром на значај сектора нафте за енергетску делатност али и за привреду у целини и 
стандард становништва, у условима слободног приступа тржиштима и слободног формирања 
цена али и постојеће структуре тржишта, Комисија ће у будућем периоду пратити са 
посебном пажњом понашање учесника на тржишту и околности које указују на повреде 
Закона о заштити конкуренције и у том смислу наставља са анализом стања конкуренције на 
тржишту нафте и нафтних деривата и у наредном периоду. Савет Комисије је донео одлуку 
да настави са анализом стања конкуренције на тржишту трговине на велико и тржишту 
трговине на мало нафтним дериватима, за 2014. годину, почев од 01.03.2015. године. 
Предмет и садржина ове анализе биће накнадно дефинисани.  
 
Осим објављивања на интернет страници, Извештај је достављен и надлежним државним 
органима: Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Министарству рударства и 
енергетике као и Одбору за привреду, регионални развој, трговину, туризам и енергетику 
Народне скупштине Републике Србије.  
 
Комисија ће у 2015.години сагледати и проценити потребу и оправданост започињања 
израде секторских анализа у оним областима производних или услужних активности, у 
којима постоје индиције ценовних, снабдевачких и других поремећаја, који по врсти 
интезитету и дужини трајања таквих појава, могу довести до спречавања, ограничавања или 
нарушавања конкуренције. 
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8. САРАДЊА СА РЕГУЛАТОРНИМ ТЕЛИМА И 

ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА  
 
Комисија мора да осигура сталан дијалог и организује систем размене информација са 
надлежним телима у Републици Србији, чији рад може утицати на развој конкуренције на 
тржишту. 

 
Сарадња са телима са којима је потписан протокол о сарадњи у претходним годинама 
(Народна Банка Србије, Агенција за енергетику, Републичка агенција за електронске 
комуникације – РАТЕЛ, Републичка Радиодифузна Агенција (РРА)), показала се као 
изузетно корисна пре свега у погледу размене података, али и у погледу консултација и 
размене ставова. Циљеви су: стална размена информација и података, усаглашавање ставова 
о питањима од заједничког интереса, као и заједничко учешће у активностима које 
доприносе афирмацији политика које спроводе ова тела. 
 
Осим наведених и досада потписаних протокола о сарадњи, Комисија разматра оправданост 
тренутних иницијатива, покренутих у функцији квалитета извршавања њених законских 
надлежности, и успостављање и формализирање сарадње и са другим органима и 
организацијама. Међу њима су и Агенција за привредне регистре, Централни регистар 
клиринг и депо хартије од вредности, Републички завод за статистику, Пореска управа, 
Управа царине и др. Подаци којима располажу наведени органи и организације, могу бити 
потребни  у раду Комисије, а често и неопходни, како са становишта своје структуре, тако и 
брзине њиховог обезбеђивања- у поступцима који се воде пред Комисијом, а са циљем 
доношења благовремене и исправне одлуке Комисије у сваком појединачном поступку. 
 
 

Управа за јавне набавке, Комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки и 

Агенција за борбу против корупције 

 
Полазећи од значаја јавних набавки за добробит друштва у целини, претходне године 
посвећена је изузетна пажња овој области, односно откривању и спречавању тајног 
координисања понуђача (тзв. „намештена“ или „лажирана понуда”) као и у погледу 
омогућавања што већем броју понуђача да учествују у поступку јавних набавки. Претходни 
допринос у погледу унапређења система јавних набавки Комисија је дала кроз укључивање у 
израду Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији, израду Упутства за откривање 
намештених понуда у поступцима јавних набавки (која укључује и тзв. check листу), као и 
мишљењем на Закон о јавним набавкама.   
 
Значајно је унапређена сарадња и координација активности са Управом за јавне набавке, а 
отпочела је сарадња са Републичком комисијом за заштиту права у поступцима јавних набавки, 
као и са Агенцијом за борбу против корупције, нарочито за борбу против корупције у јавним 
набавкама. За сарадњом је настала потреба у вези са откривањем намештених понуда при 
чему је могуће открити и везу између наручиоца и понуђача која указује на корупцију. С тим 
у вези Комисија је укључена у израду и спровођење Плана за борбу против корупције у 
јавним набавкама. Преузете су обавезе у погледу активности и мера које треба да се 
спроведу у току 2014. године. Под активностима и мерама се подразумева даља едукација у 
погледу борбе против корупције у јавним  набавкама (два пута годишње), потписивање 
мултилатералног Меморандума о сарадњи са осталим институцијама чије су активности 
предвиђене предметним Планом (до 06.03.2014. године) и извештавање о броју пријављених 
повреда конкуренције у поступцима јавних набавки у вези са чланом 27. Закона о јавним 
набавкама, предузетим активностима као и изреченим мерама забране учешћа у поступцима 
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јавних набавки у вези са чланом 167. Закона о јавним набавкама (до фебруара текуће године 
за претходну). 
 
Републички фонд за здравствено осигурање – РФЗО 

 
Корисно је навести да је у претходној години настављена успешна сарадња, односно 
одржано је више састанака поводом одређених проблема са којима се РФЗО суочава 
приликом организовања јавних набавки услуга или производа, али и поводом дописа 
одређених понуђача у таквим набавкама. Према мишљењу РФЗО у отклањању уочених 
проблема улогу би могла да има и Комисија, с обзиром на то да се проблеми углавном 
јављају тамо где је мали, односно ограничен број понуђача одређених услуга или производа, 
а манифестује се кроз висине цена по којима се производи/услуге набављају или се јављају у 
случајевима заједничких наступа на тендеру у конзорцијуму и сл. Углавном је реч о 
проблемима у набавци услуга и то дијализе и вантелесне оплодње и проблемима у набавци 
материјала (специјални дијализни материјал за перитонеумску дијализу и заједнички 
материјал за одржавање дијализатора). 
 
Сарадња са полицијом 

 
Одредбама чл. 52.- 55. Закона, дефинисана су права и обавезе које Комисија има током 
спровођења увиђаја, односно ненајављеног увиђаја, која укључују и улазак у пословне 
просторије странке или трећег лица и привремено одузимање исправа и ствари. Одредбом 
члана 50. овог закона (Сарадња са полицијом), утврђено је да ће полиција пружати по 
захтеву Комисије, помоћ у извођењу појединих радњи у поступку, а нарочито код увиђаја и 
привременог одузимања ствари, у складу са законом којим се уређује полиција.  
 
Комисија је  спровела низ активности на оспособљавању службених лица Стручне службе 
Комисије за извођење ненајављеног увиђаја, што подразумева стицање знања из области 
форензике у циљу претраживања персоналних рачунара и друге електронске опреме 
запослених у пословним просторијама странке или трећег лица (наводног починиоца повреде 
конкуренције). Међутим, по оцени Комисије, увиђај не може бити спроведен без асистенције 
полиције. С обзиром да би то био први спроведен ненајављени увиђај, на захтев Комисије, 
одржана су два радна састанка са представницима Министарства унутрашњих послова у 
циљу успостављања ефикасније сарадње.  
 
У циљу успостављања  трајније сарадње између Комисије за заштиту конкуренције и 
полиције, Комисија је предложила Дирекцији полиције да се закључи Протокол о сарадњи 
између Комисије за заштиту конкуренције и Министарства унутрашњих послова којим би се 
утврдила конкретна сарадња односно помоћ полиције Комисији за заштиту конкуренције у 
извођењу појединих радњи у поступку, на начин којим се иначе утврђује делокруг, 
надлежност и овлашћења полиције. У наредном периоду очекујемо да ће бити закључен 
Протокол о сарадњи са Министарством унутрашњих послова Републике Србије. 
 
 

Комисија за контролу државне помоћи - Учешће представника Комисије у раду 

Комисије за контролу државне помоћи 

 

 
Према Одлуци Владе о образовању Комисије за контролу државне помоћи („Службени 
гласник РС“ број 112/09), образована је петочлана комисија коју чине: председник, заменик 
председника и три члана. Према одредби члана 6. став 2. Закона о контроли државне помоћи 
(„Службени гласник РС“ број 51/09), представник Комисије за заштиту конкуренције обавља 
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функцију заменика председника те комисије. Чланом 8. Закона о контроли државне помоћи, 
прописано је да мандат члана  те комисије траје пет година и да може бити поново именован 
на предлог истог предлагача. Имајући у виду да је Одлука Владе донета 29.12.2009. године, 
мандат чланова Комисије је истекао 29.12.2014. године.  
 
За протеклих пет година, Комисија за контролу државне помоћи одржала је 90 седница на 
којима је донела преко 300 решења и преко 200 закључака и издала преко 100 мишљења. 
 
У 2014. години, Комисија за контролу државне помоћи је одржала 28 седница на којима је 
донето  преко 4о одлука и дато преко 70 мишљења. 
  
Представник Комисије је у протеклих пет година активно учествовао у раду Комисије за 
контролу државне помоћи, редовним присуством седницама комисије и активно учествовао 
у њиховом раду, дајући конкретне предлоге за измене и допуне предлога одлука (решења и 
закључака), као и мишљења у вези примене Закона о контроли државне помоћи, по 
појединачним захтевима министарстава, агенција, покрајинских секретаријата АП 
Војводине, јединица локалне власти и др. kao и мишљења у вези поднетих планова 
реорганизације стечајних дужника, а у складу са чланом 157. Закона о стечају („Службени 
гласник РС“ бр. 104/2009 и 83/2014) .  Поред наведеног представник Комисије у Комисији за 
контролу државне помоћи је у протеклих пет година, присуствовао свим видовима обуке у 
земљи и иностранству - семинарима и радионицама и учествовао у студијском путовању 
реализованом 2011. године у оквиру Пројекта ИПА 2008-Техничка помоћ систему контроле 
државне помоћи у Републици Србији, као и разним скуповима у земљи на којима је тема 
била државна помоћ у Републици Србији и прописи којима је ова област регулисана. 
   
И поред импозантног броја одржаних седница и донетих одлука, као и  извршених измена и 
допуна подзаконских аката у циљу усклађивања са правним тековинама ЕУ,  Европска 
комисија је у Извештају о напретку Републике Србије од 08.10.2014.године, под тачком 4.8. 
Поглавље 8.- Конкуренција, оценила да је у области конкуренције, остварен ограничен 
напредак, односно да је уопштено посматрано, усаглашавање у области конкуренције 
умерено напредовало, при чему се наведена оцена односи првенствено на недовољно 
остварен напредак у области државне помоћи.   
 
Имајући у виду наведено,  Комисија је спремна да пружи пуну подршку Комисији за 
контролу државне помоћи у превазилажењу проблема и што хитнијем отклањању 
недостатака који су узрок оцене Европске комисије о  недовољно оствареном напретку у 
области државне помоћи, имајући у виду значај наведеног поглавља у предстојећим 
преговорима о чланству у ЕУ 
 
Имајући у виду да се поглавље о конкуренцији убраја у једно од најзахтевнијих и 
најсложенијих у процесу преговарања и да ће из тих разлога Европска комисија овом 
поглављу посветити посебну пажњу, неопходно је, у још већој мери, унапредити сарадњу 
између две комисије, посебно имајући у виду оцену Европске комисије у Извештају о 
напретку Србије у 2013. години, која се односи на област конкуренције, а посебно у делу 
државне помоћи, у којој је неопходно посебно интензивирање активности у циљу  
превазилажења  уочених недостатака.  
 
Успостављање сарадње са Агенцијом за привредне регистре 

 

Комисија у свом раду нужно користи податке Агенције за привредне регистре, посебно у 
поступку оцене дозвољености концентрација, у сегменту који се односи на промене 
власничке структуре о којима у крајњем исходу и одлучује, али битан аспекту поступању 
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Комисије је контрола извршења решења којима се одобрава спровођење концентрације, коју 
опет, у највећој мери, Комисија може да прати и провером података које Агенција након 
регистрације, објављује на својој интернет страни. Стога ће Комисија у наредном периоду, 
упутити предлог овој агенцији за успостављање сарадње, како би обезбедила најефикаснији 
начин за размену информација између Комисије и Агенције, што би омогућило ефикасније 
спровођење Закона и праћење реализације решења Комисије. 
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9. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

Комисија за заштиту конкуренције је током 2014. године спроводила веома значајне 
активности на међународном плану. Резултати на овом пољу су допринели 
препознатљивости институције пред свим релевантним међународним организацијама које 
се баве правом и политиком конкуренције. 
 
Процес приступања Републике Србије Европској унији и активности на том плану су донеле 
и нове обавезе Комисији за заштиту конкуренције. Одлуком о формирању преговарачких 
група за преговоре о приступању, Комисија је одређена као стални члан у четири 
преговарачке групе и то: ПГ 8-политика конкуренције; ПГ 10-информационо друштво и 
медији; ПГ 14-политика транспорта; ПГ 15- политика енергетике. Комисија је именовала 
своје представнике у овим преговарачким групама и они активно учествују у припреми 
материјала за преговарачки процес. Поред наведеног, представници Комисије учествују и у 
раду Преговарачке групе за јавне набавке.  
 
Представници Комисије су учествовали као говорници и предавачи на великом броју 
међународних скупова, семинара и радионица; спроводе се активности на наставку 
дугорочног плана стажирања запослених из Комисије у другим телима за заштиту 
конкуренције; наши запослени су боравили у студијским посетама код колега из Финске и 
Шведске, док је по први пут Комисија била домаћин током студијске посете колега из 
Федералне антимонополске Службе Руске Федерације; дали смо активан допринос 
приложеним текстовима и анализама у оквиру рада Међународне мреже за конкуренцију 
(ICN), а у току 2014. године одржана је међународна конференција у организацији Комисије, 
као и више програма обуке за запослене. 
 
Пројекат ЕУ- Јачање капацитета Комисије за заштиту конкуренције, допринео је подизању 
капацитета унутар саме Комисије, али и едукацији ширег нивоа институција које су значајне 
у спровођењу политике конкуренције – судови, министарства, регулаторна тела, привредне 
коморе, цивилни сектор и др. 
  
 

 9.1.   Односи са Европском Унијом   
 

Комисија поступа у складу са чланом 73. Споразума о стабилизацији и придруживању, којим 
се регулишу питања заштите конкуренције. Комисија је дужна да приликом одлучивања 
примењује критеријуме који проистичу из примене правила конкуренције која се примењују 
у ЕУ. У погледу преузимања обавеза које се односе на усклађивање законодавства, Закон о 
заштити конкуренције је у великој мери усклађен са прописима ЕУ, с тим што је 
хармонизација процес који се одвија континуирано (тзв. moving target). 
У току 2014. године одржана су два састанка са Европском комисијом у оквиру Процеса 
аналитичког прегледа законодавства (screening)  за Преговарачко поглавље 8, које обухвата 
политику конкуренције, што представља најзначајнију активност Комисије за заштиту 
конкуренције у оквиру процеса придруживања ЕУ. 
 
У току припреме за билатерални скрининг, запослени у Комисији су радили на следећим 
активностима: 
 
Усаглашавање образаца за ПГ8 који се односе на област осигурања, бројеви образаца: 
1534/91/ЕЕЗ од 31. маја 1991. године - Уредба Савета о примени члана 85 (3) Уговора на 
одређене категорије споразума, одлука и усаглашене праксе у сектору осигурања и 267/2010 
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-  Уредба Комисије од 24. марта 2010. године о примени члана 101 (3) Уговора о 
функционисању Европске Уније на одређене категорије споразума, одлука и усаглашене 
праксе у сектору осигурања. 
 
Израда образаца усклађености за: 

- Обавештење Комисије о споразумима мањег значаја који незнатно ограничавају 
конкуренцију  у складу са чланом 81. став. 1. Уговора о оснивању европске заједнице 
(de minimis споразуми) (2001/C 368/07) (Текст од значаја за ЕЕП) OJ C 368, 22.12.2001, 

 
- Уредба Комисије (ЕЗ) број 330/2010 од 20. априла 2010. о примени члана 101. став 3. 

Уговора о функционисању Европске уније на категорије вертикалних споразума и 
усаглашених пракси (Tекст од значаја за EEП) OJ L 102/1, 23.04.2010 и 

 
- Уредба Комисије (ЕЗ) број 461/2010 од 27. маја 2010. о примени члана 101. став 3. 

Уговора о функционисању Европске уније на категорије вертикалних споразума и 
усаглашених пракси у сектору моторних возила (Tекст од значаја за EEП) OJ L 
129/52, 28.05.2010 

 

Израда табела усклађености за: 

- Обавештење Комисије о споразумима мањег значаја који незнатно ограничавају 
конкуренцију  у складу са чланом 81. став. 1. Уговора о оснивању европске заједнице 
(de minimis споразуми) (2001/C 368/07) (Текст од значаја за ЕЕП) OJ C 368, 22.12.2001 
и 

 
- Уредба Комисије (ЕЗ) број 330/2010 од 20. априла 2010. о примени члана 101. став 3. 

Уговора о функционисању Европске уније на категорије вертикалних споразума и 
усаглашених пракси (Tекст од значаја за EEП) OJ L 102/1, 23.04.2010 
 

Учешће у анализи правне тековине Европске уније у оквиру преговарачке групе за 
конкуренцију (ПГ 8), израдом образаца за анализу питања релевантних за усклађивање са 
следећим правним актима Европске уније: 

 
- Уредба Савета (ЕЗ) број 487/2009 од 25. маја 2009. о примени члана 81 став 3 

Уговора на одређене категорије споразума и усаглашених пракси у сектору 
ваздушног превоза (Кодификована верзија) (Tекст од значаја за EEП) (Сл. лист L 
148/1 од 11.06.2009.) 

 
- Уредба Комисије (ЕЗ) број 906/2009 од 28. септембра 2009. о примени члана 81. 

став 3. Уговора на одређене категорије споразума, одлука и усаглашених пракси 
између линијских бродских шпедитера (конзорцијуми) (Tекст од значаја за EEП) 
(Сл. лист L 256/31 од 29.09.2009.) 

 
- Уредба Савета (ЕЗ) број 411/2004 од 26. фебруара 2004. којом се ставља ван снаге 

Уредба (ЕЕЗ) бр. 3975/87 и којом се мењају и допуњују Уредбе (ЕЕЗ) бр. 3976/87 и 
(EЗ) бр. 1/2003 у вези са ваздушним превозом између Заједнице и трећих земаља. 
(Tекст од значаја за EEП) (Сл. лист L 68/1 од 06.03.2004.) 

 
- Уредба Савета (ЕЗ) број 246/2009 од 26. фебруара 2009. о примени члана 81. став 

3. Уговора на одређене категорије споразума, одлука и усаглашених пракси 
између линијских бродских шпедитера (конзорцијуми) (кодификована верзија) 
(Сл. лист L 79/1 од 25.03.2009) 
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- Уредба Савета (ЕЗ) број 169/2009 од 26. фебруара 2009. о примени правила 
заштите конкуренције на железнички, друмски и превоз унутрашњим водним 
путевима  (кодификована верзија) (текст од значаја за ЕЕП) (Сл. лист L 61/1 од 
05.03.2009.) 

 
Списак прописа за које су урађене табеле усклађености са домаћим прописима: 

 
1. Council Regulation (EC) No. 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the 

rules on competition laid down in Articles 81 and 82 of the Treaty – Consolidated text (OJ L 
1, 4.1.2003) 

2. Council Regulation (EC) No 139/2004 of 20 January 2004 on the control of concentrations 
between undertakings (the EC Merger Regulation) (OJ L 24, 24.1.2004) 

3. Commission Regulation (EU) No 330/2010on the application of Article 101(3) of the Treaty 
on the Functioning of the European Union to categories of vertical agreements and 
concerted practices(Text with EEA relevance)(OJ L 102, 23.4.2010) 

4. Commission Regulation (EC) No 773/2004 relating to the conduct of proceedings by the 
Commission pursuant to Articles 81 and 82 of the EC Treaty (Text with EEA relevance)(OJ 
L 123, 27.4.2004) 

5. Commission Regulation (EC) No 802/2004 of 7 April 2004 implementing Council 
Regulation (EC) No 139/2004 on the control of concentrations between undertakings (OJ L 
133, 30.4.2004, p. 1–39), as last time amended by Commission Implementing Regulation 
(EU) No 1269/2013 

6. Commission Regulation (EU) No 1217/2010 on the application of Article 101(3) of the 
Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories of research and 
development agreements(Text with EEA relevance)(Official Journal L 335 , 18/12/2010) 

7. Commission Regulation (EU) No 1218/2010of 14 December 2010on the application of 
Article 101(3) of the Treaty on the Functioning of the European Union to certain categories 
of specialisation agreements (Text with EEA relevance)(Official Journal L 335 , 
18/12/2010) 

8. Commission Notice on agreements on minor importance which do not appreciably restrict 
competition under Article 101 (1) of the Treaty on the Functioning of the European Union 
(De Minimis Notice) (Text with EEA relevance) (OJ C 368, 22.12.2001) 

9. Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases (Text with 
EEA relevance) (OJ C 298/17), 08.12.2006.) 

10. Guidelines on the method of setting fines imposed pursuant to Article 23(2)(a) of 
Regulation No 1/2003 (2006/C 210/02) 

11. Commission Notice on the definition of relevant market for the purposes of Community 
competition law (97/C 327/03) 

 
Представници Комисије су активно учествовали и у раду: 
 

- Стручне групе Координационог тела за приступање ЕУ и Подгрупе Стручне групе за 
политику конкуренције; 

- Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију, који је основан у складу са 
одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању и чија је надлежност да прати 
процес извршавања обавеза из Споразума у овим областима; 

- Унапређеног сталног дијалога на тему економских и финансијских питања (у делу који 
се односи на регулацију и либерализацију цена).  
 

Комисија је, у 2014. години, учествовала у изради измена Националног плана за усвајање 
правних тековина ЕУ, као и у припреми састанка Унапређеног сталног дијалога на тему 
економских и финансијских питања, који је који је одржан 7-8 октобра 2014. године.  
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У току године редовно су достављани Европској Комисији прилози за Годишњи извештај о 
напретку Србије у процесу европских интеграција (Progress report). Прилози су се односили 
на законодавну активност, административни капацитет и решења Комисије у поступцима 
утврђивања повреде конкуренције и контроле концентрација, као и на остале активности које 
се предузимају ради ефикасне примене Закона. 
 
Комисија одржава редовну комуникацију и сарадњу са Канцеларијом за европске 
интеграције.  
 
 
Учешће у процесу превођења правних тековина ЕУ на српски језик – Стручна 

редактура превода европског законодавства 

 
Република Србија је дужна да током Процеса стабилизације и придруживања изврши превод 
правних тековина ЕУ на српски језик и да у моменту ступања у чланство ЕУ има 
припремљен целокупан корпус правних тековина ЕУ на српском језику, који ће бити 
објављен у Службеном листу ЕУ. Процесом превођења правних аката ЕУ координира 
Канцеларија за европске интеграције која, у сарадњи са релевантним државним 
институцијама и другим телима, припрема листе приоритета и ангажује преводиоце. Све 
институције су дужне да именују координаторе и стручне редакторе који ће пратити процес 
превођења и бити ангажовани на стручној редактури превода. Комисија је укључена у цео 
процес, одређени су координатор, заменик координатора и два стручна редактора. 
 
 
У току 2014. године, именовани стручни редактори Комисије су извршили стручну 
редактура превода великог броја прописа ЕУ из области заштите конкуренције, од чега се 
поједини односе на Уредбе ЕУ, којима се прописују правила из области рестриктивних 
споразума, овлашћења ЕК у поступцима утврђивања повреде конкуренције и контроле 
концентрација, а одређени прописи се односе на Обавештења и Смернице, којима се уређује 
пракса ЕК у примени прописа из области заштите конкуренције. Наведени прописи су 
достављени Канцеларији за европске интеграције. 
 
 

9.2. Пројекти који се финансирају од стране ЕУ 
 
• „Јачање институционалних капацитета Комисије за заштиту конкуренције у Републици 

Србији“ (Strengthening the institutional capacity of the Commission for Protection of 
Competition (CPC) in the Republic of Serbia, Europe Aid/11SER01/07/11 – CRIS 2012/293-
188) 

 
Пројекат „Јачање институционалних капацитета Комисије за заштиту конкуренције у 
Републици Србији“, спроводи се од краја 2012. године.  Ради се о пројекту чија ће 
реализација трајати 30 месеци, под вођством „GIZ International Services’’, а који подразумева 
јачање капацитета Комисије, као и практично усавршавање, не само у оквиру Комисије, већ 
и за представнике судија Управног суда, привредне заједнице и регулаторних тела. 
Пројектом је предвиђено увођење електронске базе података о свим документима и 
предметима вођеним у Комисији, као и електронско управљање предметима. Пројекат се 
финансира из предприступног програма IPA 2011 у вредности од око 2,5 милиона евра. 
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 Основне три компоненте пројекта, односно његови циљеви су:  
 

- унапређење капацитета Комисије за заштиту конкуренције; 
- јачање капацитета тржишних регулатора у погледу заштите конкуренције и  
- унапређење културе заштите конкуренције у Републици Србији. 

 
Задаци и активности описују општи циљ пројекта као “допринос повећању способности 
Републике Србије у преузимању обавеза које проистичу из Споразума о стабилизацији и 
придруживању (SAA) у области заштите конкуренције”, док се посебни циљ пројекта 
описује као “пружање адекватне техничке помоћи Комисији за заштиту конкуренције (КЗК) 
у јачању институционалних и оперативних капацитета ради одговарајуће примене политике 
заштите конкуренције са циљем обезбеђивања економских погодности за потрошаче и 
учеснике у тржишним кретањима”. 
 
Током 2014. године спроведене су значајне активности у оквиру пројекта:  
 

- одржано је више свеобухватних тренинга (обука) за запослене у Комисији и то на 
тему организације рада кроз будуће електронско управљања предметима, као и на 
тему извођења ненајављених увиђаја, организационог усавршавања и слично. 
Присуство експерата из тела за заштиту конкуренције европских земаља је помогло у 
приближавању праксе и искустава ЕУ на овом плану 

- одржан је низ семинара на тему права и политике конкуренције за представнике 
судова, министарстава, регулаторних тела и цивилног друштва, при чему је истакнут 
значај свих актера у систему заштите конкуренције и потреба заједничког деловања и 
наступа 

- експерти ангажовани на пројекту (на сталној основи, као и за конкретне теме, сходно 
потреби) радили су са представницима Комисије на додатној едукацији, али и на 
конкретним решењима за поједине комплексне предмете 

- у оквиру пројекта су организоване две студијске посете телима за заштиту 
конкуренције Финске и Шведске, као и другим надлежним институцијама у тим 
земљама, при чему су представници Комисије имали прилику да непосредно размене 
искуства са колегама из ЕУ 

- тренутно је у току рад са експертима на успостављању процедура за прелазак на 
електронско пословање и рад на предметима, а финализација тог процеса се очекује 
до марта 2015. 

 
• Програм свеобухватне обуке и подршке запосленима у Комисији за заштиту 

конкуренције  

 
У сарадњи са Центром за либерално – демократске студије и Европском банком за обнову и 
развој (EBRD), започет је овај пројекат који се у основним елементима ослања на следеће 
области: 
 

- Набавка економетријског софтвера и обука запослених у коришћењу тог програма 
- Усавршавање знања за примену форензичког софтвера 
- Дефинисање и примена стратегије односа с јавношћу КЗК 
- Семинари на тему економске регулације и грана које су регулисане  
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9.3. Односи са другим међународним организацијама 
 

UNCTAD (Конференција Уједињених Нација за трговину и развој) 
 

Током 2014. године је настављена веома блиска сарадња са Конференцијом УН за трговину и 
развој (UNCTAD).  
 
Веома важан догађај је представљало и присуство представника Комисије за заштиту 
конкуренције на Скупу Међувладине групе експерата о политици конкуренције 
(Intergovernmental Group of Experts on Competition – IGE). Овакав тип конференција се 
одржава једном годишње и уз годишње конференције ICN-a и OECD-a, представља највећи и 
најзначајнији међународни скуп на тему права и политике конкуренције у свету. 
Представници Комисије су током трајања Конференције имали изузетно активну и запажену 
улогу и учествовали су као говорници (панелисти) и дискутанти на скуповима који су се 
тицали пројеката изградње капацитета у телима за заштиту конкуренције, где су 
представљени планови развоја и будуће сарадње Комисије са донаторима. 
 

International Competition Network (ICN) – Међународна мрежа конкуренције 
 
ICN је међународна организација глобалног карактера, која се искључиво бави питањима 
заштите конкуренције. Примарне чланице организације су национална тела за заштиту 
конкуренције. Укупан број чланица је 115, а Србија (Комисија за заштиту конкуренције)  је 
чланица од 2005. године. 
 
Током 2014. године представници Комисије за заштиту конкуренције су дали активан 
допринос током одржавања Годишње ICN Конференције, као и током редовних радиониоца 
ICN која се баве питањима картела и промоцијом и ширењем свести о значају заштите 
конкуренције. За потребе ICN-а достављени су одговори на упитник у вези са одредбама 
закона које регулишу картеле, начином вођења истрага, обрадом пријава, програмом 
имунитета и ублажавања казне, овлашћењима Комисије, итд. 
 
Значајно је навести да су представници Комисије током 2014. године наставили активан рад 
у радним групама  ICN које се баве утврђивањем злоупотреба на тржишту и 
концентрацијама  учесника на тржишту. На овај начин је запосленима у Комисији омогућен 
приступ савременим техникама рада и праћење решења која се доносе у другим телима за 
заштиту конкуренције. Merger working group окупља тела за заштиту конкуренције из више 
од 50 држава широм света. Принцип чланства и учешћа у раду ове групе, подразумева 
организацију активности кроз телефонско укључење у рад унапред тематски прецизираних 
конференција на дистанцу (Distance teleconference). Maда су искуства на овом плану тек 
почетна, оцењује се да овакви облици сарадње, дају могућност непосредне размене 
искустава и мишљења чланица у односу на конкретна питања која се тематски обрађују, а 
односе се на област контроле концентрација.  На основу оваквих облика сарадње, утврђено је 
да у методологији рада Комисије, када је о контроли концентрација реч, постоји највећи 
степен усклађености са законском регулативом, као и изграђеном праксом рада других 
држава, као и међународних организација.  
 

Регионални центар за конкуренцију Организације за економску сарадњу и 

развој (Regional Competition Center OECD) 

 
Иако није чланица OECD, Србија има значајно присуство на радионицама организованим у 
оквиру регионалног центра за конкуренцију (RCC), који је основан 2005. године од стране 
OECD-а и мађарског тела за заштиту конкуренције.  
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Представници Стручне службе Комисије су током претходних година присуствовали 
поменутим скуповима (у току 2014. године је одржано укупно 5 семинара) и дали допринос 
кроз писане материјале о случајевима из праксе Комисије, на основу којих су добијена 
мишљења и препоруке експерата из других тела за заштиту конкуренције. 
 
Комисија је такође активна у пројектима OECD-a чији секретаријат прикупља податке, 
анализира и пружа стручну помоћ и у том циљу организује семинаре и радионице за земље 
региона. У току 2014. године, Комисија је наставила израду и слање стручних текстова о 
домаћој пракси у области права и политике конкуренције, који се објављују у електронском 
издању  RCC-а. 

 
Sofia Competition Forum 

 
Крајем 2012. у Бугарској је формирана нова међународна организација која се бави правом и 
политиком конкуренције – Софијски Форум за конкуренцију (Sofia Competition Forum - 
SFC). Ово тело је организовано под покровитељством UNCTAD-а, а Комисија је позвана да 
буде један од оснивача. SFC се искључиво бави питањима права и политике конкуренције и 
њиховим унапређивањем у региону Југоисточне Европе и Балкана. 
 
С обзиром да Комисија има потписан Споразум о сарадњи са бугарском Комисијом за 
заштиту конкуренције, од самог оснивања је започела интензивна сарадња уз заједничке 
активности у оквиру деловања овог Форума. Током 2014. године, представници Комисије су 
у два наврата учествовали са излагањима на радионицама у организацији SFC-а. 
 
 

Мрежа за конкуренцију Енергетске заједнице 
 
Потписивањем Заједничке декларације у седишту Секретаријата Енергетске заједнице у 
Бечу, крајем 2012. године основана је Мрежа за конкуренцију Енергетске заједнице. 
Оснивање Мреже за конкуренцију је само први корак у даљим активностима које ће се 
спроводити у оквиру мреже, а као крајњи резултат очекује се унапређење постојећих 
законодавних оквира којима се регулишу област енергетике и област заштите конкуренције, 
а нарочито адекватна примена закона о заштити конкуренције у специфичном сектору, какав 
је енергетски сектор. 
Потписивање заједничке декларације и оснивање Мреже за конкуренцију Енергетске 
заједнице значајно је за Комисију за заштиту конкуренције првенствено имајући у виду да је 
у поменутом сектору, у којем се тек очекује интензивирање слободне тржишне утакмице, 
Комисија до сада спроводила само секторске анализе, али не и управне поступке у смислу 
утврђивања злоупотребе или постојања забрањених споразума.  

 
Комисија за заштиту конкуренције је током 2014. године активно учествовала у раду 
поменуте Мреже, како на скуповима који су организовани, тако и путем писаних материјала 
који су ажурно достављани Секретаријату Мреже за конкуренцију Енергетске заједнице. 

 
 

9.4. Билатерална сарадња:  Протоколи о сарадњи 
 
Комисија за заштиту конкуренције има потписане протоколе о сарадњи са појединим 
земљама (Аустрија, Мађарска, БиХ, Бугарска, Руска Федерација, Румунија, Казахстан, 
Хрватска, Словенија), из којих произлазе одређене међусобне обавезе сарадње. 
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9.5. Конференције, семинари и радионице 

 
• Комисија сваке године у априлу организује „Дан конкуренције“. Ово је прилика за 

представљање резултата рада у претходној години и могућност стицања нових знања 
кроз стручна предавања. У 2014. години одржана је тим поводом конференција, уз 
учешће највиших представника државних органа Србије, привредне заједнице и 
адвокатских канцеларија. Током овогодишње конференције одржан је Округли сто на 
тему актуелних питања из области јавних набавки, намештених понуда и утицаја таквих 
појава на конкуренцију на тржишту. 

• У организацији Удружења јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике 
Србије, Топличког центра за демократију и људска права и Ужичког центра за људска 
права и демократију (организације су део Коалиције за надзор јавних функција), а у 
оквиру пројекта „Грађани и правосуђе заједно против корупције: заштита конкуренције 
и сузбијање монопола“ чију реализацију подржава Амбасада Краљевине Норвешке у 
Републици Србији, реализовано је неколико (5) семинара. Ученици семинара су 
представници јавних тужилаштава, правосуђа и  представници грађанског друштва. 
Представници Комисије су били говорници и панелисти на сваком од поменутих 
скупова. 

• У организацији Пројекта ЕУ „Јачање институционалног капацитета Комисије за заштиту 
конкуренције“ одржано је више семинара, уз учешће представника Комисије. Полазници 
семинара су представници Привредне коморе Србије, Привредне коморе Београда и 
регионалних комора (Ниш, Лесковац, Крагујевац, Суботица), као и представници 
невладиног сектора и новинарских удружења и агенција. Циљ семинара је био да се 
учесницима приближи право конкуренције и његова примена на учеснике на тржишту 
како би они били у стању да пренесу стечено знање привредним субјектима.  

• У организацији Пројекта ЕУ „Јачање институционалног капацитета Комисије за заштиту 
конкуренције“ и Привредне коморе Србије, одржан је семинар о примени правила 
конкуренције у одређеним областима економије (енергетика, осигурање, финансијске 
услуге,...), као и пословним удружењима, посебно у области рестриктивних споразума 
које учесници на тржишту могу склопити „под кровом“ својих удружења.  

 
• У организацији Пројекта ЕУ за јачање конкуренције у Републици Србији и Привредне 

коморе Србије, у септембру 2014. године у просторијама Привредне коморе, одржано 
предавање на тему „основна правила конкуренције и надлежности Комисије за заштиту 
конкуренције“ у оквиру семинара „заштита конкуренције у области финансијских 
услуга“. 
 

• Радионица за запослене у РАТЕЛ-у организована у оквиру пројекта – презентације на 
тему Заштита конкуренције у сектору електронских комуникација и Примена Закона о 
заштити конкуренције у поступцима утврђивања злоупотребе доминантног положаја у 
сектору електронских комуникација 

 
• Учешће на састанку Радне групе за железницу и интермодални транспорт, који је у 

Скопљу 20. и 21. марта 2014. године организован од стране SEETO (South-East Europe 
Transport Observatory) и Директората за транспорт Европске комисије. 

 
• Учешће на састанку радне групе за железницу и интермодални саобраћај који је у 

организацији SEETO (South-East Europe Transport Observatory) и Директората за 
транспорт Европске комисије одржан у Београду у периоду 9-10 октобра 2014. године. 
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• Учешће на скупу под називом „Имате реч –будите део решења“ који је организован од 
стране Министарства привреде и Привредне коморе Србије као дијалог привреде, државе 
и струке о мерама које треба предузети како би се унапредио амбијент за пословање и 
инвестирање у сектору саобраћаја и транспорта. Скуп је одржан у Београду (ПКС) 
04.10.2014. године. 

 
• Учешће на јавној расправи о Нацрту Закона о превозу путника у друмском саобраћају, у 

Привредној комори Србије 04.11.2014. године.  
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ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ У 2014. ГОДИНИ 

 
ВРСТА ПРЕДМЕТА Окончани У току 

31.12. 

O ПОВРЕДЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ   

Рестриктивни споразуми / 4 
Појединачно изузеће споразума од забране 18 5 
Злоупотреба доминантног положаја 5 1 
Иницијативе за покретање поступака пред Комисијом и обавештења 38 10 

УКУПНО 61 20 

O КОНЦЕНТРАЦИЈЕ УЧЕСНИКА НА ТРЖИШТУ   
Одобрене у скраћеном поступку 91 8 
Условно одобрене у поступку по службеној дужности 2 
Безусловно одобрене у поступку по службеној дужности 4 
Забрањене у поступку по службеној дужности / 

1 

Одбачена пријава 1  
Обустављен поступак 2  

УКУПНО 100 9 

O МИШЉЕЊА   
Мишљења на прописе од утицаја на конкуренцију на тржишту 5  
Мишљење о примени одредби Закона о заштити конкуренције које се  
односе на концентрације 

22  

Мишљење о примени одредби Закона о заштити конкуренције које се  
односе на повреде конкуренције 

12 1 

Мишљења по члану 157. Закона о стечају 80  
УКУПНО 119 1 

o СЕКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ 1  
УКУПНО 1  

 
Комисија за заштиту конкуренције је у току 2014. године наставила да предузима активности 
у циљу обезбеђења ефикаснијег спровођења одредаба Закона о заштити конкуренције, како 
путем вођења поступака утврђивања повреда конкуренције, тако и путем јачања свести о 
значају заштите конкуренције (competition adovcacy).  
 
Комисија је у протеклој години донела значајан број мишљења на предлоге прописа који 
имају утицај на конкуренцију на тржишту, чиме се доприноси унапређењу законског оквира 
у Републици Србији и омогућава стварање услова за функционисање тржишта по 
принципима слободне конкуренције. Поред наведеног, Комисија је, поступајући по 
захтевима учесника на тржишту, донела велики број мишљења о примени одредаба Закона о 
заштити конкуренције, омогућавајући учесницима на тржишту да се ближе упознају са 
праксом Комисије и ускладе своје понашање на тржишту са правилима конкуренције.  
 
Једна од најзначајнијих активности Комисије у протеклој години је присуство састанаку 
билатералног скрининга за Преговарачко поглавље 8, одржаном у Бриселу 4. и 5. новембра 
2014. године. Овом приликом представљен је законодавни оквир заштите конкуренције у РС, 
организација и административни капацитети Комисије за заштиту конкуренције, као и 
подаци о пракси Комисије (примери из праксе, статистички подаци и сл.). Такође, 
представљене су активности које ће бити предузете у циљу унапређења ефикасности рада 
Комисије и даљег усклађивања са правом ЕУ у области заштите конкуренције.  
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Комисија ће у наредном периоду наставити даље усаглашавање праксе са правилима и 
праксом тела за заштиту конкуренције у ЕУ, борбу против најозбиљнијих повреда 
конкуренције, омогућити транспарентан приступ у представљању рада и промовисању 
значаја поштовања правила конкуренције и сарадњу са свим органима у процесу спровођења 
политике конкуренције. 
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 10. ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ КОНКУРЕНЦИЈЕ 
                                       
Подизање свести о значају конкуренције подразумева активности тела за заштиту 
конкуренције на промовисању заштите конкуренције и компетитивног пословног амбијента, 
односно на јачању свести о значају заштите конкуренције, применом механизама који 
подразумевају добровољно „подвргавање“ правилима и сарадњу, а санкционисање и 
принудно извршење чине сувишним.  
 
Углед и препознатљивост Комисије у јавности остварује се подједнако кроз ефикасну 
примену закона, advocacy активности и кроз међународну сарадњу. Транспарентна, 
предвидива и недискриминаторска примена закона од стране Комисије, поштовање права 
странака у поступку, добра образложења и објављена решења, оптимално трајање поступка, 
кажњавање, као и ефикасна употреба ресурса (људских и финансијских), представљају 
основни и најбољи начин промовисања заштите конкуренције. 
 
Циљеви које Комисија жели да достигне кроз активности су: 
подизање свести о значају заштите конкуренције за функционисање отворене тржишне 
привреде и за добробит потрошача;  
упознавање јавности са предностима ефикасне конкуренције (компетитивни пословни 
амбијент, мање улазних баријера, нова радна места, бољи квалитет производа и услуга итд); 

- препознатљивост Комисије у јавности што подразумева информисаност о постојању и 
овлашћењима Комисије, као и о начину обраћања Комисији (ко, у којим случајевима 
и на који начин). 
 

Полазећи од надлежности Комисије из чл. 21. Закона, и од праксе тела за заштиту 
конкуренције у ЕУ и шире, могући инструменти за остваривање ових циљева су: мишљење 
на нацрте и предлоге закона и на важеће законе, који су од утицаја на заштиту конкуренције; 
мишљења о примени Закона; објављивање одлука у Службеном гласнику РС и на интернету; 
секторске анализе; директна едукација кроз саветовања, семинаре и радионице; учешће на 
округлим столовима, конференцијама и сл.  
 

Активности ка органима власти и регулаторним телима 

 

Једно од кључних питања свих тела за заштиту конкуренције је како „прићи“ законодавцу 
односно предлагачу закона и других прописа, као и како остварити утицај на одлуке органа 
извршне власти које имају утицај на економске токове у земљи и првенствено на стање 
конкуренције. Без обзира на закључке ЕК из Годишњег извештаја о напретку Србије у 
процесу евроинтеграција, и даље не постоји обавеза достављања нацрта прописа на 
мишљење Комисији, нити су мишљења Комисије обавезујућа. 
 

 Активности ка пословној заједници 

 

Основни циљ ових активности је елиминисати праксу повреде конкуренције и спречити 
понављање повреда. Циљне групе су: учесници на тржишту, њихова удружења и коморе, 
адвокатске канцеларије, организације потрошача итд. Основни проблем у реализацији ових 
активности су капацитети Комисије, и то како административни, тако и финансијски.  
 
У претходном периоду, Комисија је почела да објављује образложења одлука и мишљења на 
својој интернет страни, што представља значајан инструмент утицаја на пословну праксу 
(поред упутстава, смерница и обавештења објављених претходних година). Важно је истаћи 
и појачано учешће представника Комисије на семинарима и конференцијама.  
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 Активности ка средствима јавног информисања 

 

Подизањем интересовања медија за заштиту конкуренције, истовремено се постиже 
разумевање и подршка јавности, која даље може да изврши притисак на компаније и носиоце 
политичких одлука. Истовремено се овим испуњава и обавеза о обавештавању јавности.  
 
Комисија је наставила, а може се рећи и „појачала“, своју праксу издавања Саопштења за 
јавност у вези са предметима који изазивају интересовање медија, али и у случајевима када 
оцени да је важно изнети став Комисије по одређеном питању. 
 
У 2014. години настављено је интензивно интересовање домаћих и иностраних медија за рад 
Комисије. Како писани, тако и електронски медији током читаве 2014. године, поставили су 
Комисији велики број питања из делокруга њене законске надлежности. Некада је оквир 
постављених питања био опредељен интересом јавности у односу на конкретне поступке 
који су вођени пред Комисијом, а некада су се питања представника медија односила на 
захтеве за ближим тумачењем одређених законских норми. У свим ситуацијама, Комисија је 
по таквим захтевима одговорила. 
 
Након формирања новог састава Савета Комисије, уз подршку Пројекта ЕУ одржан је први 
радни сусрет са новинарима економских рубрика, где је представљен начин рада Комисије. 
Овај вид сарадње ће бити установљен као обавезан у наредној години. 
 
Извештајни период био је обележен наглашеним интересовањем представника медија за све 
врсте активности Комисије, укључујући и оне које су се односиле на испитивање 
концентрација. У 2014. години, Комисија је водила поступке и донела одлуке у предметима 
чији су учесници, између осталих, биле и велике иностране компаније, које су имале своје 
присуство и остваривале активност и на тржишту Републике Србије. Неки од вођених 
поступака о којима је поред Комисије за заштиту конкуренције Републике Србије, 
одлучивала и Европска Комисија у Бриселу, условили су појачан интерес медија за ток и 
исход ових поступака. Осим тога што по најзначајнијим предметима из области контроле 
концентрација, Комисија по њиховом окончању по правилу издаје званично саопштење за 
јавност, које се се објављује на сајту Комисије, у неким од тих поступака који су се односили 
на област превоза путника у ваздушном саобраћају, малопродају, или индустрију цемента, 
поједини медији показали су појачано занимање, које је оквиром и структуром исказаног 
интересовања, превазилазило садржај саопштења за јавност. Комисија је на сваки упит ове 
врсте који јој је достављен од представника медија, а којих је у 2014. години било више од 
десет, одговорила у најкраћем реалном року, водећи рачуна да у такве одговоре не буду 
укључени и они подаци који представљају пословну тајну, а према којима се Комисија 
односила у складу са прописаним поступањем предвиђеним за такве ситуације. 
 
Посебно су концентрације о којима је Комисија решавала уз прописавање одређених услова, 
биле у фокусу интересовања медија. Поред структуре самих мера, интерес је исказан и за 
наложене рокове њиховог трајања, последице неспровођења одређених услова у 
дефинисаном року, могућност одређивања додатних рокова, процену ефеката примене 
прописаних мера на стање конкуренције на анализираном релавантном/релевантним 
тржиштима. Интерес медија када је о условно одобреним концентрацијама реч, односио се је 
не само на предмете започете и окончане у 2014. години, већ и на оне из претходних година, 
за које је спровођење наложених мера имало своју актуелност и у извештајној 2014. години. 
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 Активности у контексту међународне сарадње 

 
Међународна билатерална, нарочито регионална сарадња, као и сарадња у оквиру 
међународних организација и мреже тела за заштиту конкуренције, представља одличан 
начин размене искустава и знања, али и информација које могу бити од значаја за вођење 
поступака и одлучивање Комисије. Досадашња пракса у учешћу на семинарима и 
радионицама показала је да овај вид техничке помоћи и сарадње представља начин не само 
за стицање и размену знања, већ и за презентовање достигнућа Комисије међународној 
стручној јавности и промовисање развоја заштите конкуренције у Србији. У мери у којој 
будемо успели да промовишемо своје деловање и резултате раде међународној заједници, 
остварићемо и могућност за нове видове техничке и друге помоћи Комисији и земљи у 
целини.  
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11. ЗАКЉУЧАК 

 
 
У почетном делу овог Извештаја опредељени су основни циљеви досадашњег и предстојећег 
рада Комисије, као и кључне претпоставке за остваривање истих. 
 
Извештајну 2014. годину обележиле су бројне активности Комисије, које су извршене у 
оквиру њених законских надлежности, а исте су у овом Извештају детаљно образложене 
како по броју, тако и по структури. 
 
Садржај извештаја указује да је Комисија у 2014. години имала изразито интензивну и 
појачану активност на главним пољима свог деловања. Та чињеница односи се како на 
вођене поступке везане за повреду конкуренције (било да је реч о поступцима у којима је 
испитивано постојање рестриктивног забрањеног споразума, или  поступцима, који су 
вођени по иницијативама за утврђивање злоупотребе доминантног положаја), тако и на оне 
који су вођени по поднетим пријавама концентрација, као и поступке испитивања 
концентрација које је Комисија водила по службеној дужности. Сви поступци који су вођени 
пред Комисијом током извештајног периода, а за које је у складу са Законом прописан рок за 
њихово окончање, завршени су у оквиру тог рока. 
 
Комисија је током 2014. године одржала, а у неким аспектима свог деловања и додатно 
унапредила, већ достигнути ниво јавности рада, какав је постајао у претходном периоду. При 
томе се оваква оцена пре свега односи на сарадњу Комисије са медијима, о чему је у 
претходном делу овог Извештаја дато више појединости. Такође, указано је и на све облике и 
начине који су у раду Комисије и у 2014. години коришћени као стандардни поступци у 
функцији стварања и одржавања пуне јавности њеног рада. 
 
Ни у једном тренутку извештајног периода није угрожена, нити доведена у питања 
финансијска независност Комисије. Као ванбуџетска институција, Комисија се финансира из 
сопствених прихода, применом Тарифника којим су утврђене накнаде за извршавање неких 
од послова из оквира њених законских надлежности.  Остварени приходи Комисије директно 
су пропорционални обиму и сложености извршених активности, при чему Комисија ни на 
који начин не може утицати, нити може унапред прецизно предвидети, колики ће број 
предмета и које структуре бити извршен у било ком краћем или дужем временском периоду. 
Поред тога што је у извештајној години Комисија самостално обезбедила довољна 
финансијска средства за своје функционисање, један део остварених прихода из 2014. године 
пребачен је у корист Буџета Републике Србије, а прецизан износ висина средстава које је 
Комисије пренела у Буџет, чини део овог Извештаја (у апсолутном износу, у извештајној 
години је пребачен највећи део средстава у корист Буџета Републике Србије, који је у 2014. 
години био већи него у било којој другој појединачној години од почетка рада Комисије – 
2006. године, до године за коју се Извештај подноси). 
 
Различити облици мађународних активности Комисије, такође су чинили једно од значајних 
обележја њеног рада у 2014. години, који су и институционално и тематски детаљно 
образложени у овом Извештају. Свакако да је сет предузетих, спроведених, или планираних 
активности у процесу придруживања Европској унији, чинио кључну основу приликом 
оцене степена напретка у процесу евроинтеграција, што је детаљно обрађено у једном од 
поглавља овог Извештаја. 
 
Више од осам година постојања и рада Комисије, опредељује њен искуствени закључак, 
према коме успешна превенција таквог тржишног понашања привредних субјеката, које је у 
супротности са уобичајеним правилима и стандардима који се односе на област тржишне 
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конкуренције, првенствено зависи од нивоа квалитета законодавног оквира којима је ова 
област регулисана. Мада су од 2005. године до данас, донета два Закона о заштити 
конкуренције (2005. и 2009. године), при чему је последњи од њих мењан и допуњаван 
крајем 2013. године, а постојећи Закон у високом степену усклађен са упоредним прописима 
ЕУ, становиште је Комисије да још увек постоје реални разлози који оправдавају потребу 
хитних активности на додатним законским побољшањима. Комисија сматра да се до таквог 
циља лакше може доћи припремом новог законског текста, него изменама и допунама 
постојећег. У важећем Закону, између осталог нису на оптималан начин систематизоване и 
раздвојене материјалне и процесне одредбе, а пракса његове досадашње примене, сугерише 
преиспитивање неких од постојећих законских решења и предлагање нових, којима би 
укупни законодавни оквир којим је ова област регулисана, постао квалитетнији. 
 
Становиште је Комисије да се управо квалитетним решењима у прописима из области 
заштите конкуренције, у тржишној привреди обезбеђује и постиже равнотежа између 
слободног тржишног надметања с једне и, регулаторне функције Државе с друге стране – 
преко институција којима је таква улога поверена и проистиче из њихових законских 
надлежности.  
 
Комисија ће током 2015. године покренути поступак израде сета подзаконских аката 
(уредби), за које сматра да је њихово доношење неопходно, у функцији квалитета рада 
Комисије и заокруживања законодавног оквира, а који ће након њихове припреме у 
Комисији, бити у форми предлога упућени према Влади РС, у смислу уобичајене процедуре 
у поступку доношења ових подзаконских аката, о којима је појединачно било више речи у 
претходном делу Извештаја.   
 
Својим интерним одлукама, упутствима (неки од таквих докумената донети су од стране 
Комисије и у претходном периоду), Комисија ће утицати на већи степен упознатости 
учесника на тржишту са ставом Комисије везаним за примену оних законских одредби које 
су предвиђене за ситуације одступања од стриктног поштовања Закона, а у вези прописаних 
обавеза учесника на тржишту.  
 
Комисија ће се у оквиру својих законских надлежности, доследније и интензивније 
посветити у оном делу активности које се односе на издавање мишљења у вези усклађености 
како предлога појединих закона, тако и важећих закона и других прописа, с правилима о 
заштити конкуренције. Комисија ће у већој мери самоиницијативно, а не само по захтеву и 
на тражење предлагача, или других органа, издавати своје мишљење на такве прописе и 
њихове предлоге. Циљ Комисије јесте да преко овог дела својих законских надлежности, још 
активније него до сада, утиче на промовисање важности поштовања и примене утврђених 
правила, која се односе на заштиту конкуренције. То са циљем успостављања и очувања фер 
тржишне конкуренције, што важи у односима са привредним субјектима, државом и 
најширом јавношћу. Комисија ће и убудуће, у границама својих капацитета пружити 
потребну помоћ учесницима на тржишту, независно од њихове величине, а са циљем 
усклађивања њиховог понашања са постојећим правилима о заштити конкуренције. То је и 
до сада чинило значајан и такорећи дневни вид активности Комисије, кроз различите облике 
и форме таквог деловања.  
 
Наставиће се спровођење секторских истраживања тржишта, на начин предвиђен Законом 
што је чинило једну од активности Комисије и у претходним годинама. Циљ таквих анализа 
одређених тржишта, јесте тај да се добије бољи увид  о стању на оним тржиштима за која 
ценовни токови или друге околности, упозоравају на могућност да на таквим тржиштима 
наступи ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције. Такве активности и 
налази спроведених анализа, могу индиковати неправилности и појаве супротне прописима о 
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заштити конкуренције и бити показатељ потребе покретања нових поступака из законске 
надлежности Комисије. Комисија управо разматра и утврђује секторе који би потенцијално 
могли бити предложени за реализовање оваквих анализа у 2015. години. 
 
У фокус укупних активности у 2015. години и наредним годинама, Комисија ће поставити 
стварање, развијање и очување таквог пословног амбијента, у коме ће привредни развој бити 
базиран на конкурентној економији. Претпоставка достизања таквог циља јесте квалитетан 
нормативни систем с једне стране и неопходност његовог разумевања, поштовања и 
спровођења, са друге. Овај други услов подразумева активности Комисије на стварању тзв. 
културе конкуренције (competition culture), којом се врстом активности подиже свест о 
добробити конкуренције, како на учеснике на тржишту-привредне субјекте, тако и на крајње 
потрошаче. 
 
Будући да је протекао вишегодишњи период континуиране примене Закона, и да су учесници 
на тржишту на које се овај Закон примењује, имали довољно времена да се прилагоде свим 
његовим решењима, Комисија ће у предстојећем периоду посебно за најтеже облике 
ограничавања тржишне конкуренције, као и друге овим Законом прописане облике 
понашања супротне одредбама Закона, спроводити конзистентну политику изрицања мера 
заштите конкуренције из члана 68. Закона. То из разлога што и упоредна пракса указује да 
доследност у примени овог дела законских решења, по правилу демотивише учеснике на 
тржишту на понављање радњи које доводе до спречавања, ограничавања или нарушавања 
тржишне конкуренције, уз истовремене превентивне учинке примене оваквих мера. 
 
Коначно, јачање ефикасности Комисије условљено је и ојачавањем њеног административног 
капацитета, на чему је Комисија и до сада радила, а што ће и током 2015. године чинити 
један од приоритета са циљем стварања, развијања и очувања професионалног интегритета и 
високог степена стручности запослених у Комисији.   
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