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Конкуренција је такмичење у коме највреднији и најиновативнији, предњаче и одређују смер и 

темпо развоја  читавог друштва 

 

Данас је у Палати Србија, поводом Дана конкуренције и девет година рада Комисије за заштиту 

конкуренције, одржана конференција о политици заштите конкуренције  у Србији на тему 

могућности ослобађања од мере заштите конкуренције (примена програма имунитета – ублажавања 

казне) на којој су учествовали министар привреде Жељко Сертић, шеф Делегације Европске 

уније у Србији Мајкл Девенпорт, Председник скупштинског одбора за привреду, регионални 

развој, трговину, туризам и енергетику др. Александра Томић, државни секретар Весна Ковач, 

председник Комисије за заштиту конкуренције Милоје Обрадовић, званичници Управног суда, 

регулаторних тела, научних установа, као и представници привредних комора, адвокатских 

канцеларија и пословних удружења.  

Циљ конференције је био и да се размене искуства о специфичностима  и ефектима постојања 

законских правила о заштити конкуренције, ради  стварања равноправних тржишних услова, јачања 

ефикасности и развоја домаће економије као и унапређења процеса приступања Србије  Европској 

унији. 

Учесници су се сагласили да је конкуренција такмичење у коме највреднији и најиновативнији 

предњаче и одређују смер и темпо развоја  читавог друштва. Зато је напредак, а посебно економски 

напредак неодвојиво  везан за конкуренцију.  Из тог разлога истакнуто је да Комисија за заштиту 

конкуренције, као стручна и независна државна институција, има кључну улогу у  заштити 

конкуренције, сликовито речено – њен задатак је да чува правила игре у том такмичењу,  како би 

сваки учесник имао равноправне услове, и тиме био стимулисан да само од његове ефикасности 

зависи и успех у производњи или пружању услуга, а на добробит свих потрошача истакнуто је на 

конференцији. 

Конференција је послужила и као оквир за размену знања ради унапређења политике заштите 

конкуренције у Србији, као једне од најважнијих политика за функционисање слободног тржишта. 

Још једном је подвучено да се њеном реализацијом умањује неизвесност са којом се суочавају 

учесници на тржишту, предупређују недозвољена понашања што доводи до јачања конкуренције на 

тржишту, односно до повећања економске ефикасности,  привредног раста и понуде квалитетнијих 

роба и услуга. 

Конференција је реализована уз подршку Пројекта "Јачање институционалних капацитета Комисије 

за заштиту конкуренције у Републици Србији" који финансира Европска унија. 


