Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Број: 5/0-02-724/2017-1
Датум: 17.11.2017. године
Београд
На основу члана 35. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр.
51/2009 и 95/2013) председник Комисије за заштиту конкуренције доноси
ЗАКЉУЧАК
I

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције по службеној
дужности против друштва:
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА САОБРАЋАЈНУ ДЕЛАТНОСТ НИШЕКСПРЕС НИШ, матични број 07133731, са регистрованим седиштем на адреси:
Чамурлија 160, Ниш, које заступа генерални директор Зоран Јовановић,
ради утврђивања постојања радње злоупотребе доминантног положаја, у смислу
члана 16. Закона о заштити конкуренције.

II

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним
информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у овом
поступку да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр.
25, Београд.

III

Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на
интернет страни Комисије за заштиту конкуренције.
Образложење

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је 26.10.2017. године
примила иницијативу за покретање поступка испитивања повреде конкуренције против
друштва АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА САОБРАЋАЈНУ ДЕЛАТНОСТ НИШ-ЕКСПРЕС
НИШ, матични број 07133731, са регистрованим седиштем на адреси: Чамурлија 160, Ниш,
(у даљем тексту: Ниш-експрес), заведену у Комисији под бројем 5/0-03-677/2017-1 (у даљем
тексту: Иницијатива).
У Иницијативи је наведено да Ниш-експрес управља једином аутобуском станицом у Нишу
(у даљем тексту: АС Ниш), те да је 13.07.2016. године донео ценовник станичних услуга на
АС Ниш, АС Бабушница, који важи од 14.07.2016. године. Наведеним ценовником се,
према наводима из Иницијативе, станичне услуге путницима пружају под различитим
условима. Истакнуто је да се станична услуга на АС Ниш наплаћује у зависности од
километраже путовања, па како се у иницијативи наводи, за путовање из Ниша за Београд
ова услуга износи 80,00 РСД за путнике коју карту купе на шалтерима АС Ниш за
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превозника „Ниш-експрес“ или других домаћих превозника. Наведено је да се станична
услуга „улаз на перон аутобуске станице“ у износу од 160,00 динара наплаћује путницима
који немају купљену карту на шалтерима АС Ниш, а поседују карту купљену на другом
месту. Такође је наведено да се станична услуга „улаз на перон аутобуске станице“
наплаћује у износу од 300,00 РСД лицима која не поседују карту за превоз, а желе да уђу на
станицу како би купили карту у аутобусу или како би испратили путника. Истакнуто је да
путник који има месечну карту на релацији Ниш-Лесковац издату од Ниш-експреса не
плаћа „месечну карту за улазак на перон уз поседовање месечне карте“, док путник који
има месечну карту на тој релацији издату од другог превозника плаћа 500,00 динара
месечну перонску карту. У иницијативи је посебно истакнуто да „на тај начин „Аутобуска
станица Ниш“ фаворизује превозника Ниш-експрес на рачун других превозника који возе
на истој релацији и не пружа услуге превозницима под једнаким условима“.
Узимајући у обзир наводе изнете у Иницијативи, као и достављене копије записника
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Одељења за инспекцијске
послове друмског саобраћаја у Јабланичком управном округу о извршеном инспекцијском
прегледу број 363-347-166/2017 од 04.10.2017. године, ценовник станичних услуга на АС
Ниш, АС Бабушница, број ИО 301/1 од 13.07.2016. године који је донео Ниш-експрес, те
одлуку Извршног одбора Ниш-експреса о усвајању ценовника станичних услуга за путнике
од 13.07.2016. године за АС Ниш и АС Бабушница бр. 301/1 од 13.07.2016. године,
Комисија је основано претпоставила постојање повреде конкуренције која за циљ или
последицу има или може имати значајно ограничавање, нарушавање или спречавање
конкуренције. Наплата различитих цена услуга омогућавања физичким лицима (путницима
и другим лицима) приступа перонима, од стране управљача једином аутобуском станицом у
Нишу, може представљати радњу повреде конкуренције из члана 16. Закона о заштити
конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013 - у даљем тексту: Закон), чије
ће постојање Комисија испитати и утврдити у свему у складу са чланом 41. Закона.
С обзиром на то да је оцењено да су испуњени услови из члана 35. став 1. Закона за
покретање поступка испитивања повреде конкуренције по службеној дужности, сагласно
одредби члана 35. став 2. Закона, одлучено је као у ст. I и II диспозитива.
Сагласно одредби члана 40. став 1. Закона, којим је прописано да се закључак о покретању
поступка по службеној дужности објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на
интернет страни Комисије, одлучено је као у ставу III диспозитива.
Упутство о правном средству:
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, али се исти може оспоравати у
управном спору тужбом против коначне одлуке Комисије.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Др Милоје Обрадовић

2

