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1. УВОД 
 
Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија), основана је Законом 
о заштити конкуренције из 2005. године, а почела је са радом након формирања 
првог сазива Савета Комисије у априлу 2006. године.  
 
Протекла деценија обележена је напорима на изградњи неопходног 
институционалног капацитета, усклађивању законодавног оквира са европским 
правилима политике конкуренције и креирању амбијента за професионално и 
независно решавање најсложенијих питања на пољу заштите конкурениције. 
 
Током 2017. године, Комисија је, по угледу на друга развијена тела за заштиту 
конкуренције, користила све расположиве правне и економске инструменте како би 
обезбедила ефикасно функционисање тржишних правила у Републици Србији. 
 
Основни постулати којима се Комисија руководила у претходној години, који ће 
бити неизоставни елемент рада и у будућем периоду су свакако: 

 транспарентност у поступању, којом се остварује још већи ниво правне 
сигурности учесника на тржишту и повећава предвидивост услова пословања; 

 инсистирање на што ширем обухвату анализе стања конкуренције на 
тржиштима на којима су могуће злоупотребе и предузимање неопходних 
мера за остваривање једнаких услова за све учеснике; 

 регионални приступ и размена информација и практичних искустава са 
телима за заштиту конкуренције из окружења, чиме се омогућује значајнија 
контрола и онемогућавају негативни прекогранични ефекти; 

 укључивање стручне јавности у активности Комисије, што ће значајно 
допринети ширењу свести о значају политике конкуренције на све сегменте 
друштвеног живота. 

 
Комисија је током 2017. године наставила да предузима мере у циљу обезбеђења 
ефикаснијег спровођења одредаба Закона о заштити конкуренције („Службени 
гласник РС“, број 51/2009 и 95/2013, у даљем тексту: Закон), како вођењем 
поступака у којима је одлучивала о правима и обавезама учесника на тржишту, тако 
и развијањем свести о потреби заштите конкуренције (competition advocacy).  
 
Фактори који су допринели остваривању позитивних резултата у 2017. години, а који 
су свеобухватно представљени у Извештају о раду (у даљем тексту: Извештај) су, 
између осталог: 

 наставак активности на хармонизацији прописа и усклађивању праксе са 
правом Европске уније (израда нацрта три нове уредбе, као и активности на 
припреми потпуно новог закона о заштити конкуренције); 

 значајан утицај на законодавсто, путем давања мишљења на нацрте прописа и 
прописе који могу бити од значаја за стање конкуренције на тржишту; 

 знатно интензивирана активност на изради економских анализа у различитим 
секторима привреде Републике Србије, као и коришћење економетријских 
метода приликом доказивања и одлучивања у поступцима; 

 спровођење ненајављених увиђаја, на територији целе Републике Србије, уз 
коришћење форензичке опреме за прикупљање дигиталних доказа; 
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 коришћење овлашћења из члана 58. Закона, којим се, уз прихватање обавеза 
странака привремено прекида поступак и тиме економичније и ефикасније 
користе ресурси, уз брже успостављање услова за конкурентску тржишну 
утакмицу; 

 висок ниво сарадње са значајним међународним институцијама, кроз активно 
учешће представника Комисије на свим значајнијим скуповима посвећеним 
политици заштите конкуренције, као и гостовање представника ових 
институција на дешавањима које организује Комисија (Европска комисија, 
Европска банка за обнову и развој – EBRD, Организација за економску 
сарадњу и развoј – OECD,  Енергетска заједница); 

 изузетно унапређење сарадње са другим телима за заштиту конкуренције. 
Размена искустава и знања посебно је унапређена са телима региона Западног 
Балкана (учешће на скуповима, Румунија  – гост домаћин Дана конкуренције 
2017), али и са институцијама широм света (Република Кореја – заједнички 
семинар у Београду на тему унапређења конкуренције, као и Јапан – 
усавршавање службених лица Комисије у телу за заштиту конкуренције 
Јапана);  

 значајно повећање интересовања стручне, али и шире јавности за рад 
Комисије, подстакнуто правовременим реаговањем на ситуације које могу 
утицати на стање конкуренције на тржишту, транспарентним приступом у 
раду и благовременим упознавањем јавности са тренутним активностима и 
одлукама које доноси; 

 професионалан приступ селекцији и едукацији кадрова, чиме је оснажен 
капацитет Комисије што је предуслов за успешно извршење законом 
поверених надлежности. 

 
Извештај садржи информације о свим значајним аспектима рада Комисије у току 
2017. године, као и преглед најважнијих поступака који су вођени пред Комисијом: 

 поступци утврђивања повреда конкуренције; 

 поступци испитивања концентрација; 

 поступци по захтевима за појединачна изузећа рестриктивних споразума од 
забране; 

 спровођење секторских и анализа услова конкуренције; 

 поступци пред судовима; 

 давање мишљења; 

 јавно заступање политике заштите конкуренције; 

 промоција правила о заштити конкуренције у јавности. 

 активности Комисије у процесу придруживања ЕУ; 

 сарадњу са регулаторним телима и државним органима и организацијама; 

 домаћу сарадњу; 

 међународну сарадњу; 

 активности на подизању свести о значају права и политике заштите 
конкуренције 

 информације о институционалном и административном капацитету; 

 информације о финансирању Комисије и финансијском резултату у 2017. 
години. 
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Достављање овог извештаја Народној скупштини Републике Србије је обавеза 
утврђена Законом о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 51/2009 и 
95/2013). Комисија на објављивање овог документа гледа као и на још један од 
начина да покаже пуну транспарентност у свом раду и истицање значаја поштовања 
правила конкуренције, односно подизање нивоа свести о потреби заштите 
конкуренције.  
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2. МИСИЈА И ВИЗИЈА 
 

2.1. Мисија 

Мисија Комисије је обезбеђивање и унапређивање заштите конкуренције на 
тржишту и једнаких услова за све учеснике на тржишту Републике Србије на начин 
који ће омогућити економски напредак и добробит друштва, а нарочито корист 
потрошача. Комисија своју мисију испуњава уклањањем свих уочених препрека, 
кроз конкретно поступање и предузимање 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 и одређивање управних мера у складу са Законом, као и предузимање 
бројних радњи на развијању свести о потреби заштите конкуренције, јер су ове 
активности Комисије директно усмерене на успостављање ефикасне конкуренције, 
која треба да допринесе остваривању циља предвиђеног Законом. 
 
Предуслови за остварење мисије су: 

 унапређење и осавремењивање организационе структуре Комисије; 

 коришћење комплексних економских и економетријских анализа у поступцима 
пред Комисијом: 

 коришћење свих ресурса техничке помоћи кроз пројекте ЕУ и других 
међународних и домаћих организација, ради континуиране обуке запослених у 
Комисији, као и стручне и осталих јавности; 

 наставак интензивних међународних активности;  

 пуна сарадња и комплементарно деловање са релевантним институцијама 
Републике Србије, регулаторним телима и другим надлежним органима и 
организацијама, као и са привредним удружењима и академском заједницом. 

 

2.2. Визија 

Комисија ће, у наредном периоду, наставити са унапређивањем квалитета свог 
деловања, како би била још препознатљивија као институција чији се углед заснива 
на стручности, доследном и ефикасном спровођењу Закона и која, управо из 
поменутих разлога, ужива пуну подршку шире јавности. 
 
У складу са наведеним, активности Комисије ће бити усмерене на: 

 борбу против картела, злоупотребе доминантног положаја и других облика 
повреда конкуренције;  

 испуњавање обавеза преузетих Споразумом о стабилизацији и придруживању, 
кроз хармонизацију са правилима ЕУ и праксом тела за заштиту конкуренције 
ЕУ, као и пуну примену законских и подзаконских аката; 

 пуну сарадњу и комплементарно деловање са свим релевантним институцијама 
Републике Србије, регулаторним телима и другим надлежним органима и 
организацијама, као и са привредним удружењима и академском заједницом; 



 

5 

 објављивање уједначене праксе поступања, ради обезбеђивања правне 
сигурности учесника на тржишту, као и подизања степена предвидивости и 
извесности у раду; 

 интензивирање активности на спровођењу економских анализа у циљаним 
секторима привреде Републике Србије; 

 даљу обуку запослених и додатно унапређење стручности представника 
Комисије; 

 наставак интензивне међународне сарадње – размена искустава са другим 
телима за заштиту конкуренције кроз билатералну сарадњу, заједнички рад са 
међународним институцијама и омогућавање усавршавања представника 
Комисије у поменутим организацијама; 

 наставак активности које доприносе подизању 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; 

 додатно информисање и едукација учесника на тржишту о могућим начинима 
заштите од потенцијалних повреда конкуренције; 

 рад на јачању свести свих државних органа – предлагача и доносиоца прописа 
о важности достављања Комисији нацрта и предлога прописа који могу имати 
утицај на конкуренцију на тржишту, ради давања мишљења која би имала 
обавезујуће дејство и утицала на јачање конкуренције на тржишту Републике 
Србије. 

 

2.3. Рад на унапређењу привредног амбијента и добробити 
потрошача  

Конкуренција као процес пословне борбе између учесника на тржишту игра 
централну улогу у подстицању економског раста и развоја. Пуном применом Закона, 
за шта Комисија има мандат, спречава се неефикасност учесника на тржишту. Тиме 
се обезбеђује економски напредак и добробит друштва, а нарочито корист за 
потрошаче. Конкуренција подстиче учеснике на тржишту да побољшају своје 
производе и смање трошкове, што води ка повећању продуктивности и 
иновативности, а у крајњој инстанци,  доприноси бржем економском расту и 
побољшању целокупног привредног амбијента. Са друге стране, конкуренција за 
потрошаче обезбеђује шири асортиман производа у понуди по нижим ценама. 
 
Потрошачи у Републици Србији велики део свог дохотка троше на основне животне 
намирнице. Уколико би конкуренција на тржишту била нарушена, спречена или 
ограничена, производи и услуге којима се задовољавају основне потребе 
становништва били би скупљи и неприступачнији, што би допринело смањењу 
животног стандарда становништва. Конкуренција, такође, може помоћи и малим 
произвођачима да зарађују више. Ако тржиште није монополизовано или 
картелизовано и ако је оно отворено и конкурентно, онда ће бити и више 
могућности за мале произвођаче. Шире гледано, када имамо конкурентно тржиште, 
онда на таквом тржишту постоји и снажан макроекономски раст. Тај раст повећава 
запосленост и зараде, чиме се ствара повољнији макроекономски амбијент, не само 
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за велике компаније, него и за мала и средња предузећа. На тај начин конкуренција 
може имати и шире економске ефекте на опште друштвено благостање. 
 
Циљ који Комисија својим активностима жели постићи је достизање веће економске 
ефикасности како би се повећало благостање потрошача и обезбедило повећање 
њихове користи. То се постиже спровођењем Закона и што ширем промовисању 
правила конкуренције. Тиме се обезбеђује слободно и отворено тржиште. Прописи 
којима се смањују или укидају баријере уласка на тржиште, као и транспарентна 
правила у поступцима јавних набавки, само су неки од примера који могу бити 
подстакнути реформама у оквиру политике заштите конкуренције и на тај начин 
произвести ефекте синергије који служе за повећање продуктивности земље и 
подстицање економског раста. 
 

2.4. Транспарентност у раду 

 
Ефикасна примена прописа из области заштите конкуренције је изузетно важан 
услов за развој и јачање српске привреде. Уз ефикасност у примени прописа о 
заштити конкуренције за коју Комисија има мандат, као своју важну обавезу она 
види и потпуну транспарентност у раду. Транспарентност у раду Комисије одражава 
се на неколико нивоа.  
 
Први ниво представља редовно подношење извештаја о раду Народној скупштини 
Републике Србије, што представља законску обавезу Комисије. Други ниво 
транспарентности чини пракса Комисије да, на својој званичној интернет страници, 
редовно објављује одлуке, резултате секторских анализа, саопштења о активностима 
на унапређењу политике заштите конкуренције, као и сва најважнија акта Комисије. 
Комисија је, у овом смислу, уложила додатни напор, тако да сва документа на својој 
званичној интернет страници истовремено објављује и на српском и на енглеском 
језику. Осим тога, Комисија одређене одлуке и закључке објављује и у „Службеном 
гласнику Републике Србије“. Трећи ниво транспарентности рада Комисије 
представљају активности усмерене према широј јавности, односно презентовање 
њених одлука, анализа и извештаја  у медијима.  
 
Комисија је током 2017. године успешно остваривала сталну комуникацију како са 
стручном, тако и са општом јавношћу. У том смислу, Комисија је учинила 
доступним све своје активности, како посредно – путем медија, тако и непосредно – 
организацијом два значајна и врло посећена скупа (једне конференције и једног 
семинара), суорганизацијом и активним учешћем на свим скуповима који су се 
бавили унапређењем пословног окружења, објављивањем две публикације које су за 
циљ имале квалитетније упознавање јавности са њеним надлежностима и 
активностима, едитовањем десет промотивних видео клипова на тему политике 
заштите конкуренције, као и учешћем на свим скуповима у земљи и иностранству, 
који су за циљ имали јавно заступање политике заштите конкуренције у Републици 
Србији. 



 

7 

3. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ 
КАПАЦИТЕТ 

 

3.1. 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 начином избора председника Комисије и 
чланова Савета Комисијe, али и кроз финансијску независност, с обзиром на то да се 
Комисија финансира из сопствених прихода и доноси годишњи финансијски план на 
који Влада Републике Србије даје сагласност. 
 
Институционална изградња Комисије започета је оснивањем Комисије, Законом о 
заштити конкуренције („Службени гласник РС“, број 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 
2017. године, настављена је надоградња нормативних аката Комисије, доношењем 
једног броја нових и унапређењем постојећих аката. Између осталог, у складу са 
Законом о Агенцији за борбу против корупције, донет је План интегритета Комисије, 
чија је сврха успостављање механизма који ће обезбедити ефикасно и ефективно 
функционисање институције кроз јачање одговорности, поједностављење 
компликованих процедура, повећање транспарентности код доношења одлука, 
контролисање дискреционих овлашћења, јачање етике, елиминисање неефикасне 
праксе и непримењиве регулативе, увођење ефикасног система надзора и контроле и 
доношење и спровођење одговарајућих мера.  
 
Рад Савета Комисије одвија се на седницама Савета Комисије, на којима се доносе 
одлуке из надлежности Комисије, сагласно Закону и Статуту Комисије. У току 2017. 
годинe, одржанe су 43 седнице Савета Комисије. Рад чланова Савета, у ширем 
смислу, обухвата и одржавање радних састанака, сусрете са представницима 
државних органа, међународних субјеката и професионалних, односно струковних 
удружења, излагања на међународним и домаћим научним и стручним скуповима, 
председавање конференцијама, као и објављивање научних радова из области 
заштите конкуренције, а све у циљу њеног свеобухватног и активног промовисања. 
 

3.2. Административни капацитет 

 
Стручна служба Комисије обавља стручне послове из надлежности Комисије у 
складу са Законом, Статутом и другим актима Комисије.  
 
Стручна служба Комисије на дан 31.12.2017. године има укупно 45 запослених што 
је за троје више него на дан 31.12.2016. године. Од лица изабраних у органе 
Комисије, односно на место председника Комисије и чланова Савета Комисије, у 
радном односу на одређено време су председник Комисије и три члана Савета 
Комисије.  
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Графикон број 1: 
Број запослених у Стручној служби Комисије у 2017. години 

 

 
 
Током 2017. године, због потребе јачања административних капацитета у Стручној 
служби, радни однос заснован је са седам новозапослених, од чега са једним 
новозапосленим на одређено време. Од новозапослених, пет је са високом стручном 
спремом, један са вишом и један са средњом стручном спремом. У истој години 
престао је радни однос у Комисији за четири запослена, од којих су две запослене 
раскинуле радни однос због почетка коришћења права на старосну пензију, један 
запослени је споразумно раскинуо радни однос, због почетка рада у приватном 
сектору, а један запослени је преминуо. 
 
Комисија ће наставити да јача административне капацитете, обзиром да је право 
конкуренције специфична материја која захтева константну едукацију запослених и 
интензивно праћење упоредне праксе. 
 
Сагледавајући потребе, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова, у Стручној служби укупно је систематизовано 57 радних места. 
Запошљавање стручних и образованих кадрова доприноси јачању административног 
капацитета Комисије, како у погледу интензивирања активности на утврђивању и 
санкционисању повреда конкуренције, тако и у преузимању обавеза које Република 
Србија има у процесу приступања ЕУ, односно усклађивања праксе у овој области, а 
нарочито активности у промовисању циља и значаја примене правила заштитe 
конкуренције. 
 
Квалификациона структура запослених у Стручној служби одговара тренутним 
потребама Комисије. Део чланова Савета Комисије и запослених у Стручној служби 
има завршене докторске и магистарске, односно мастер студије из области 
економских, правних, организационих наука и области јавне управе. Запослени 
имају положен стручни испит за рад у органима државне управе, а 11 запослених 
има положен правосудни испит. 
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Табела број 1: 
Број и квалификациона структура запослених у Стручној служби Комисије 
 

Р.б. Назив организационе јединице Укупно ВСС ВС ССС 

1. Секретар 0 0 0 0 
2. Кабинет председника 3 2 1 0 
3. Сектор за испитивање концентрација 8 8 0 0 
4. Сектор за утврђивање повреда конкуренције 11 11 0 0 
5. Сектор за међународну и домаћу сарадњу 2 2 0 0 
6. Сектор за правне послове 4 4 0 0 
7. Сектор за економске анализе 5 5 0 0 
8. Сектор за материјално-финансијске послове 4 3 0 1 
9. Сектор за нормативно-правне, кадровске 

и опште послове 
8 3 0 5 

 УКУПНО: 45 38 1 6 

 
У поређењу са бројем запослених у телима за заштиту конкуренције држава у 
региону, пре свега бивших република СФРЈ, као и са упоредивим чланицама ЕУ, 
наведени број запослених у Комисији је мањи од броја запослених у телима за 
заштиту конкуренције ових држава. 
 

3.3. Пословни простор Комисије 

На основу закљученог уговора о закупу пословног простора са Српском банком а.д, 
Комисија користи 1.100 m2 пословног простора у пословној згради у Савској улици 
број 25, на четвртом спрату. Закључењем овог уговора, Комисија је решила питање 
пословног простора до 30. априла 2020. године. Површина простора и број 
канцеларија тренутно задовољавају потребе Комисије. 
 
Цена закупнине по метру квадратном у пословном простору у Савској улици је шест 
евра, са ПДВ-ом (у динарској противвредности, према средњем курсу НБС на дан 
плаћања), а укупна цена закупа, са трошковима одржавања (закупнина, чишћење, 
електрична енергија, комуналне услуге и грејање) је девет евра, са ПДВ-ом (у 
динарској противвредности, према средњем курсу НБС на дан плаћања). 
 

3.4. Додатна едукација запослених у 2017. години 

У циљу стицања додатних знања и вештина, запослени у Комисији упућивани су на 
обуке и радионице које су, највећим делом, организоване из области заштите 
конкуренције. 
 
У 2017. години, запослени у Комисији учествовали су на укупно 17 радионица у 
земљи и иностранству. 
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Tроје запослених прошли су дводневну обуку у области ненајављених увиђаја коју је, 
у свом седишту, организовало аустријско тело за заштиту конкуренције. 
 
Два представника Комисије учествовала су на радионици Регионалног центра за 
конкуренцију OECD-а у Будимпешти, која је била је посвећена утврђивању 
релевантног тржишта, као обавезној фази у скоро свим поступцима заштите 
конкуренције, посебно у поступцима контроле концентрација. Запослени су стекли 
знања у вези са основним питањима и проблемима приликом дефинисања 
релевантног тржишта и примене SSNIP теста у поступцима заштите конкуренције, 
кроз приказивање бројних метода и техника за утврђивање релевантног географског 
тржишта и тржишта производа, као и неколико студија случајева. 
 
Један представник Комисије био је учесник међународне радионице чији је циљ био 
да помогне телима за заштиту конкуренције приликом одабира привредних сектора 
и тржишта чијој ће анализи приступити, нарочито у ситуацијама када не постоје 
јасне индиције које указују на евентуалне поремећаје на тржишту или повреду 
конкуренције. Знања стечена на радионици су од изузетног значаја за практичан рад, 
што се посебно односи на представљене макроекономске и структурне индикаторе, 
које тела за заштиту конкуренције користе у циљу идентификације сектора у којима 
се чини да конкуренција не делује и у којима секторска анализа може помоћи у 
анализи и третирању потенцијалних проблема. 
 
Двоје запослених у Комисији били су на стручном усавршавању у области права 
енергетике, односно у области примене права конкуренције у енергетском сектору, 
коју је организовао Секретаријат Енергетске заједнице, са седиштем у Бечу, 
Аустрија. Стручно усавршавање је трајало по два месеца, на основу уговора о 
стажирању (Internship agreement), ангажовањем представника Комисије у правном 
одељењу Секретаријата. Током усавршавања, запослени у Комисији су стекли знања 
у вези са регулативом ЕУ и Енергетске заједнице, тачније материјалних и процесних 
норми од значаја за рад поменутих заједница, затим из права енергетике ЕУ (тзв. 
Трећи енергетски пакет) и земаља чланица Енергетске заједнице, као и знања у вези 
са применом права конкуренције ЕУ и земаља чланица Енергетске заједнице у 
области енергетике. Стечена су и посебна знања о државним подстицајима 
(државној помоћи) произвођачима енергије из обновљивих извора, посебно на нивоу 
ЕУ и земаља бивше СФРЈ, као и о пракси Европског суда правде и Општег суда у 
примени тековина ЕУ које су од значаја за рад Секретаријата Енергетске заједнице. 
 
Представник Комисије боравио је на тронедељном стручном усавршавању у Јапану 
које је организовала Јапанска агенција за међународну сарадњу. План усавршавања 
обухватио је теоријска унапређења и практичну примену права политике 
конкуренције. 
 
На радионици у Загребу, коју су заједнички организовале Агенција за заштиту 
тржишног натјецања Републике Хрватске и Америчка федерална комисија за 
трговину, троје запослених у Комисији су стекли практична знања о дефинисању 
релевантног тржишта и оцени тржишне моћи на основу ценовне дискриминације, 
анализи ефеката, оцени замењљивости и употреби симулације концентрација за 
оцену унилатералних и координирајућих ефеката. 
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На радионици Регионалног центра за конкуренцију OECD-а у Сарајеву, на којој је 
учествовао представник  Комисије, представљени су алати које је ова организација 
развила за процену прописа са аспекта њиховог утицаја на конкуренцију на тржишту 
(OECD Competition Assessment Toolkit). Запослени Комисије ближе су упознати са тим 
алатима и њиховим предностима за рад тела за заштиту конкуренције, имајући у 
виду да они могу бити примењени како у фази израде нацрта прописа, тако и у фази 
њихове примене. Тиме су запослени Комисије, који већ учествују у изради мишљења 
Комисије на прописе који имају утицај на конкуренцију на тржишту Републике 
Србије, упознати са једним од међународних и систематизованих приступа таквој 
значајној активности, односно, са додатним приступом који могу применити у свом 
раду. 
 
На Форуму заштите конкуренције у Софији (Sofia Competition Forum), двоје 
запослених у Комисији учествовали су у изради пројекта са темом примена leniency 
програма. 
 
Регионални центар за конкуренцију OECD-а организовао је у Будимпешти 
радионицу посвећену најбољим праксама у процесуирању картела. На поменутој 
радионици два представника Комисије стекла су знања у примени Leniency Program 
(програм ублажавања или ослобађања од мере заштите конкуренције) и Screening 
Мarket (анализа структуре и карактеристика тржишта и понашања учесника на том 
тржишту – structural screening и behavioral screening). Кроз симулацију ненајављеног 
увиђаја увежбаван је наступ и процедура спровођења ненајављеног увиђаја, као и 
стицање вештина како да се правилно реагује на непредвиђене ситуације које се том 
приликом могу догодити. Кроз практичну вежбу везану за конкретан случај стицане 
су вештине идентификовања сумњивих околности које указују на намештену понуду 
(bid rigging). 
 
Четворо запослених у Комисији су, током тродневне конференције за економисте у 
области политике заштите конкуренције у Мадриду, стекли знања о односу између 
политике конкуренције и регулације, детаљима бројних појединачних случајева који 
су презентовани на конференцији, као и о општој вези између конкуренције и 
иновација. 
 
Тело за заштиту конкуренције Италије и Међународна мрежа за конкуренцију  
организовали су радионицу о злоупотреби доминантног положаја на којој су 
присуствовали троје запослених у Комисији. Посебна знања стечена су у области 
предмета  који се односе на e-трговину и дигитална тржишта, нарочито у погледу 
надлежности тела за заштиту конкуренције и дефинисања релевантног тржишта у 
конкретним предметима, сагледавања и анализе нових канала дистрибуције и 
маркетинга, разумевања online пословних модела, подстицаја и стратегија. 
 
Током тродневне радионице Регионалног центра за конкуренцију OECD-а у 
Будимпешти, двоје запослених у Комисији добила су додатна знања о примени  
правила о заштити конкуренције у сектору фармације. Представницима Комисије 
презентована су искуства у вези са предаторским ценама, везаном продајом, 
одбијањем сарадње, дугорочним ексклузивним пословањем, фиксирањем цена, 
поделом тржишта, паралелном трговином, намештеним понудама у јавним 
набавкама (bid rigging). 



 

12 

Сви запослени у Стручној служби Комисије били су учесници дводневне радионице 
коју је, у оквиру програма PLAC, организовало Министарство за европске 
интеграције, током које су стечена додатна знања и размењена искуства са 
представницима тела за заштиту конкуренције Француске.  
 
Један запослени у Комисији похађао је онлајн курс Међународног монетарног 
фонда под називом „Macroeconometric Forcasting“. Знања стечена на овом курсу 
везана су за макроекономска предвиђања и анализу сценарија потенцијалних 
политика. Стечене су вештине примене економетријских техника при моделирању 
динамичког кретања макроекономских варијабли, као што су потрошња, 
инвестиције, инфлација и сл., као и њихова реакција на промене политика. 
 
Радионица „Истражи сам“ је била посвећена добијању одређених смерница које би 
требало следити приликом самосталних истраживања. Запосленима је презентован 
велики број алата за истраживање и указано на велике могућности и ограничења 
којих истраживачи морају бити свесни. Добијена знања се могу применити у 
свакодневном раду Сектора за економске анализе, а нарочито приликом 
структурирања упитника и одабира питања за истраживање. 
 
Троје запослених прошли су обуку за коришћење Excel алата у циљу реализовања 
прорачуна, анализе података, креирања извештаја коришћењем дијаграма, 
анализирање велике количине података, уз минималну могућност јављања грешке 
користећи Пивот табеле. Добијена знања могу се применити у свакодневном раду, 
нарочито приликом обраде великих количина података, као што су подаци Управе 
царина, подаци Управе за јавне набавке, подаци од више учесника на тржишту и 
слично. 
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4. ФИНАНСИРАЊЕ КОМИСИЈЕ 
 

Финансирање Комисије је битан сегмент институционалног капацитета и један од 
основних услова за независност од извршних органа власти.  
 
Комисија се финансира, у складу са чланом 31. Закона, из прихода које 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 овај закон; 3) 
прихода од продаје публикација Комисије; 4) других извора у складу са законом. 
Висина такси које Комисија наплаћује, утврђује се Тарифником такси који доноси 
Комисија, уз сагласност Владе.  
 
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. Ако се годишњим 
обрачуном прихода и расхода утврди да су укупно остварени приходи Комисије 
већи од остварених расхода, разлика се након издвајања средстава за резерве, 
уплаћује у буџет Републике Србије. Финансијско пословање Комисије је предмет 
ревизије Државне ревизорске институције. Комисија објављује завршни рачун 
најкасније три месеца по завршетку финансијске године.  
 
Финансирање Комисије, у 2017. години, вршило се у складу са Финансијским 
планом Комисије за заштиту конкуренције за 2017. годину, на који је Влада 
Републике Србије дала сагласност 23. децембра 2016. године. 
 

4.1. Финансијски резултат за 2017. годину 

 
У 2017. години Комисија је остварила позитиван финансијски резултат. Приходи и 
расходи Комисије, исказани су по готовинском принципу. Остварени вишак 
прихода над расходима, према члану 32. Закона, након издвајања средстава за 
резерве, ће бити уплаћен у буџет Републике Србије. 
 

4.2. Приходи 

 
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 Републике Србије“, бр. 104/2009, 99/2011 др. 
закон, 71/2012-одлука УС и 83/2014). 
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Табела број 2: 
Упоредни преглед прихода 
 

ПРИХОДИ 

Година 
Повећање 

2016. 2017. 

Реализовано Планирано Реализовано  Номинално у % 

СОПСТВЕНИ 
ПРИХОДИ 

359.900.578 335.700.000 419.629.135 59.728.557 16,6 

УКУПНИ 
ПРИХОДИ 

359.900.578 335.700.000 419.629.135 59.728.557 16,6 

 
Комисија је у 2017. години остварила приходе на нивоу 116,60% прихода 
реализованих у претходној години, а њихово номинално повећање износи 
59.728.557 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.  
 

4.2.1. Приходи од издавања аката из надлежности Комисије  

Приходи Комисије у износу од 419,63 милиона динара остварени су у потпуности 
из прихода од издавања аката из надлежности Комисије, 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 Комисије износи 98,27%; 

 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 0,93% укупних 
прихода; 

 приходе од издавања аката 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 учествују са 
0,80%. 

 
Динарски приходи у укупним приходима учествују са 52,52%, а девизни са 48,48%. 
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Табела број 3: 
Преглед пословних прихода у 2017. години 
 

 Динарски Девизни Укупно 

ПРИХОДИ 216.209.516 203.419.619 419.629.135 

 
Остварени приходи у 2017. као и у претходним годинама били су довољни за 
финансирање рада Комисије и остваривање одређеног вишка прихода за пренос у 
буџет Републике Србије. 
 

4.3. Расходи 

Расходи Комисије у 2017. години износили су 195,84 милиона динара. 
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Табела број 4: 
Упоредни преглед структуре расхода у периоду 2016-2017. године 
 

 РАСХОДИ 

2016. 2017. година 
Повећање 
у односу 
на 2016. 
годину 

у % 

Учешће 
у 

укупним 
расходи
ма у % 

Реализовано Планирано Реализовано 

411 
Укупно зараде и 

додаци 
98.539.103 122.835.987 112.678.795 14,35 57,54 

412 
Доприноси на терет 

послодавца 
18.540.965 24.575.928 20.492.846 10,53 10,46 

413 
Накнаде предвиђене 

правилником 
192.486 480.000 260.764 35,47 0,13 

414 
Социјална давања 

запосленима 
3.233.262 3.500.000 1.361.036 -57,91 0,69 

415 Накнаде за запослене 1.500.579 2.270.970 1.557.926 3,82 0,80 

416 
Награде, бонуси и 

остали расходи 
8.225.562 9.420.000 8.588.726 4,42 4,39 

421 Стални трошкови 18.494.285 21.680.000 18.997.799 2,72 9,70 

422 Трошкови путовања 1.734.990 5.000.000 2.354.201 35,69 1,20 

423 Услуге по уговору 9.976.689 23.334.878 10.546.298 5,71 5,39 

424 
Специјализоване 

услуге 
358.800 600.000 391.010 8,98 0,20 

425 Текуће одржавање 256.025 3.840.000 169.280 -33,88 0,09 

426 Материјал 2.588.955 6.240.000 3.411.948 31,79 1,74 

462 
Донације за 

међународне 
чланарине 

0 1.000.000 0 0,00 0,00 

465 Трансфери у буџет 11.465.410 16.890.945 12.845.601 12,04 6,56 

482 
Порези, обавезне 

таксе и казне 
128.342 1.000.000 23.783 -81,47 0,01 

512 Машине и опрема 6.478.518 6.720.000 1.556.137 -75,98 0,79 

515 
Нематеријална 

имовина - софтвери 
600.880 600.000 600.000 -0,15 0,31 

 РАСХОДИ 182.314.851 251.688.708 195.836.153 7,42 100,00 

 УКУПНИ ПРИХОДИ 359.900.578 335.700.000 419.629.135 16,60  

 
Негативне курсне 

разлике 
16.487 1.700.000 26.415.412 160.119,64  

 ВИШАК ПРИХОДА 177.569.240 82.311.292 197.377.570 11,16  
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Поред прихода 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. 
 
Расходи Комисије су углавном динарски, а њихово учешће у укупним расходима 
износи 99,28%. Учешће девизних расхода је минимално и износи само 0,72% 
укупних расхода и односи се на расходе службених путовања у иностранство. 
 
Расходи Комисије у 2017. години формирани су на нивоу 107,42% расхода 
реализованих у претходној години. Номинално повећање расхода износи 
13.521.302 динара. 
 
У укупним расходима највеће учешће од 57,54% имају расходи за зараде 
запослених са доприносима на терет запослених. Бруто II зараде које обухватају и 
доприносе на терет послодавца чине 68,00% укупних расхода Комисије. У односу 
на претходну годину трошкови зарада су повећани за 14,35 %. 
 
Повећање трошкова зарада, у односу на 2016. годину, условљено је како 
динамиком одласка старозапослених и ангажовањем новозапослених у стручној 
служби Комисије у 2017. години, тако и чињеницом да је у претходној години број 
запослених повећан тек у другој половини године што је утицало на формирање 
ниже масе зарада у 2016. години. Сразмерно томе повећани су и расходи за порезе 
и доприносе из зарада и други трошкови за запослене.  
 
Истовремено, зараде запослених су непромењене услед примене одредби 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).  
 
Применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, 
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, 
Комисија је у 2017. години уплатила у буџет Републике Србије 12,86 милиона 
динара, што чини 6,56% укупних расхода Комисије. 
 
Стални трошкови представљају издатке за закуп пословног простора, услуге 
телефона, поште, трошкове платног промета и имају у укупним расходима учешће 
од 9,7%. 
 
Услуге по уговору односе се на расходе и издатке за стручне услуге по уговору, 
накнаде за обављање привремено повремених послова, услуге штампања, услуге 
образовања и усавршавања, превођења, услуге информисања, услуге за израду и 
одржавање компјутерског софтвера, објављивања тендера, организацију 
међународне конференције, угоститељске услуге, трошкове репрезентације, као и 
накнаде члановима Савета Комисије, а реализовани су у висини од 10,55 милиона 
динара и у укупим расходима учествују са 5,39%. 
  
Расходи за набавку рачунарске опреме, софтвера, лиценци и друге опреме у 
укупним расходима учествују са 1,1%. 
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Остали трошкови чине 9,25% укупних трошкова Комисије, а односе се на остале 
трошкове за запослене, трошкове канцеларијског материјала и друге трошкове. 
 

Графикон број 2: 
Структура расхода у 2017. години  

1 - Зараде са доприносима на 
терет послодавца (бруто II) 
(68%)

2 - Стални трошкови (9,7%)

3 - Остали трошкови (9,25%)

4 - Трансфери у буџет на име 
разлике у основицама за 
обрачун зарада (6,56%)

5 - Услуге по уговору (5,39%)

6 - Расходи за набавку 
рачунарске опреме, софтвера, 
лиценци (1,1%)

1

2

4

3

5 6

 
 

4.3.1. Вишак прихода над расходима 

Табела број 5: 
Упоредни преглед вишка прихода над расходима у периоду 2016-2017. године 
 

  
Реализовано Повећање 

2016. 2017. Номинално % 

I Приходи 359.900.578 419.629.135 59.728.557 16,60 

II Расходи 182.314.851 195.836.153 13.521.302 7,42 

III Негативне 
курсне разлике 

16.487 26.415.412 26.398.925 160.119,64 

IV Вишак прихода 177.569.240 197.377.570 19.808.330 11,16 

 
Приходи у 2017. години су већи од прихода из претходне године за 16,60%. 
 
Расходи Комисије су остварили мањи реални раст  од 7,42% у посматраном 
периоду. 
 
Вишак прихода над расходима, у односу на претходну годину увећан је за 
19.808.330 динара, а формиран је на нивоу од 111,16% вишка прихода из 2016.  
године.  
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Како Комисија остварује половину прихода у девизном износу, преко девизног 
подрачуна отвореног код Управе за трезор, а кретање курса је било такво да је на 
крају посматраног периода вредност евра нижа од његове вредности током године, 
негативне курсне разлике у висини од 26,40 милона динара су умањиле 
финансијски резултат Комисије за 11,80%. 
 

Табела број 6: 
Биланс успеха 31.12.2017. године 
 

ПРИХОДИ ИЗНОС РАСХОДИ ИЗНОС 

КЛАСА 7- ПРИХОДИ 419.629.135 РАСХОДИ 195.836.153 

742- ПРИХОДИ ОД ТАКСИ 
(1+2+3) 

419.629.135 
КЛАСА 4 
(1+2+3+4+5+6+7+8+9) 

193.680.015 

1. за решења о одобравању 
концетрација 

412.369.551 
1. укупни трошкови за 
запослене 

144.940.094 

2. за мишљења по Закону о 
стечају 

3.902.551 2. стални трошкови 18.997.799 

3. за решења за 
појединачна изузећа 

3.357.033 3. трошкови путовања 2.354.201 

  4. услуге по уговору 10.546.298 

  5. специјализоване услуге 391.010 

  6. текуће одржавање 169.281 

  7. материјал 3.411.948 

744- ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ 
РАЗЛИКЕ 

0 
8. дотације и трансфери у 
буџет 

12.845.601 

  9. порези, казне и таксе 23.783 

    

771- МЕШОВИТИ И 
ОСТАЛИ ПРИХОДИ 

0   

  КЛАСА 5 (10+11) 2.156.138 

  
10. набавка основних 
средстава 

1.556.138 

  11. Набавка софтвера 600.000 

    

УКУПНО КЛАСA 7 419.629.135 УКУПНО КЛАСА 4+5 195.836.153 

    

  
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ 
РАЗЛИКЕ 

26.415.412 

    

ВИШАК ПРИХОДА НАД 
РАСХОДИМА 

 197.377.570 
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4.4. Уплате у буџет Републике Србије 

Ако се годишњим обрачуном прихода и расхода утврди да су укупно остварени 
приходи Комисије већи од остварених расхода, разлика се након издвајања 
средстава за резерве, уплаћује у буџет Републике Србије. 
 
У 2017. години, Комисија је у буџет Републике Србије уплатила 53,50% вишка 
прихода над расходима оствареног у 2016. години, а преосталих 46,50% издвојила 
као средства резерви. 

 
Графикон број 3: 
Однос износа издвојених средстава резерве Комисије и уплате у буџет у 2017. 
години 

 
Од 2006. године Комисија је из оствареног вишка прихода, уплатила у буџет 
Републике Србије, укупно 847.811.466 динара. 
 

Графикон број 4: 
Уплате у буџет из оствареног вишка прихода у периоду 2006-2017. године 
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Средства од око 100 милиона динара по завршном рачуну за 2017. годину, ће бити 
уплаћена у буџет Републике Србије. 
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Чланом 57. Закона прописано је да ако Комисија утврди повреду конкуренције, 
односно другу повреду Закона, одредиће меру заштите конкуренције, меру 
отклањања повреде конкуренције, односно другу управну меру прописану 
Законом. Наплата новчаног износа одређене управне мере врши се у корист буџета 
Републике Србије. 
 
У току 2017. године, по мерама заштите конкуренције које је Комисија одредила, 
наплаћено је у корист буџета Републике Србије 371.850.325,00 динара. 
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5. АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ У ПРОЦЕСУ 
ПРИДРУЖИВАЊА ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ 

5.1. Односи са Европском унијом 

Комисија је активна у процесу придруживања Републике Србије ЕУ и даје значајан 
допринос њеном напретку у погледу хармонизације правних прописа са 
прописима ЕУ у релевантним областима и обезбеђења примене ССП у погледу 
примене одредби о заштити конкуренције.  
 
Представници Комисије активно учествују, осим у Поглављу 8: Политика 
конкуренције, и у припреми материјала за преговарачки процес у следећим 
преговарачким групама: 

 Поглавље 10: Информационо друштво и медији; 

 Поглавље 14: Политика транспорта; 

 Поглавље 15: Политика енергетике. 
 
Поред наведених група, у којима је Комисија члан, представници Комисије 
учествују и у раду Поглавља 5: Јавне набавке и Поглавља 23: Правосуђе и основна 
права, као и у процесу припреме за састанке Пододбора за економска и 
финансијска питања и статистику Републике Србије и ЕУ. 
 

5.2. 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 су регулисана питања заштите конкуренције. У складу са 
наведеним одредбама, Комисија је дужна да, приликом утврђивања повреде 
конкуренције, примењују критеријуме који проистичу из примене правила 
конкуренције који се примењују у ЕУ (нарочито из чланова Уговора о 
функционисању ЕУ који регулишу рестриктивне споразуме и злоупотребу 
доминантног положаја), и из инструмената тумачења које су усвојиле институције 
ЕУ, али само ако је реч о понашањима учесника на тржишту која утичу на трговину 
између Републике Србије и ЕУ. 
 
У погледу преузимања обавеза из Споразума које се односе на усклађивање 
законодавства, Закон и прописи донети на основу Закона, су у значајној мери 
усклађени са прописима ЕУ, што је потврђено и у годишњим Извештајима 
Европске комисије о напретку Републике Србије. Комисија континуирано 
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. 
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5.3. Извештај Европске Комисије о напретку Србије - Поглавље 8: 
Политика конкуренције  

Процес аналитичког прегледа законодавства (screening) за Поглавље 8: Политика 
конкуренције (укључујући либерализацију тржишта и државну помоћ), у оквиру 
преговора за приступање ЕУ, спроведен је у 2014. години. У досадашњим 
резултатима скрининга за Поглавље 8: Политика конкуренције није утврђено 
ниједно мерило које се односи на заштиту конкуренције, а које би морало бити 
испуњено да би ово поглавље могло да буде отворено. 
 
За 2017. годину није био планиран састанак Пододбора за унутрашње тржиште и 
конкуренцију, а на којима Комисија редовно учествује. Наредни састанак, према 
агенди Европске комисије биће одржан средином јуна 2018. године у Београду, 
када ће Комисија, према утврђеном принципу представити свој рад на даљој 
хармонизацији правних прописа из ове области, резултате у примени прописа о 
заштити конкуренције и активности на унапређењу административног капацитета 
Комисије.  
 
У току 2017. године Комисија је редовно достављала, преко надлежних 
министарстава, 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. 
 
Комисија, иначе приликом рада на анализи одређених прописа активно сарађује и 
са представницима и експертима из Делегације ЕК у Републици Србији. Ова 
сарадња обавља се преко Министарства за европске интеграције Републике Србије. 
 
У последњем објављеном Годишњем извештају Европске комисије о напретку 
Србије у процесу придруживања ЕУ констатовано је следеће: 

 законодавни оквир начелно је у складу са правним тековинама ЕУ (acquis 
communautaire) и са Споразумом о стабилизацији и придруживању, односно 
Закон о заштити конкуренције je у великој мери усклађен са члановима 
Уговора о функционисању Европске уније, који се односе на рестриктивне 
споразуме (члан 101) и забрану злоупотребе доминантног положаја (члан 
102); 

 Законом је предвиђена ex ante контрола ефеката на конкуренцију 
концентрација које прелазе одређене нивое прихода, у складу са Уредбом ЕУ 
о контроли концентрација између учесника на тржишту; 

 подзаконски акти који обезбеђују даља значајна правила и смернице о томе 
како треба да се примењују правила конкуренције су у највећој мери донета и 
усаглашена са релевантним прописима и смерницама Европске комисије.  
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5.4. Усклађивање правних прописа са правним тековинама ЕУ  

Комисија је у току 2017. године наставила са реализацијом активности усмерених 
ка хармонизацији прописа са правом ЕУ. 
 

Нацрт закона о заштити конкуренције 
 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација формирало је радну групу за 
израду Нацрта новог закона о заштити конкуренције. Комисија, преко својих 
представника, укључена је у овај процес и настојаће да својим учешћем у 
припреми текста Нацрта обезбеди да нова законска решења буду у већој мери 
хармонизована са правом ЕУ, али прилагођена специфичностима тржишта 
Републике Србије. Имајући у виду ступање на снагу новог Закона о општем 
управном поступку, најважније измене у Нацрту закона о заштити конкуренције 
требало би да се односе на правила поступка која треба да буду посебна у односу на 
општа правила, а у циљу достизања европских правила и праксе. 
  
У складу са надлежностима прописаним Законом и другом ревизијом Националног 
програма за усвајање правних тековина ЕУ, Комисија је припремила предлоге 
следећих подзаконских аката:  
  

Уредба о изузећу од забране категорија споразума о поправци и 
одржавању моторних возила и споразума о продаји резервних делова, 
алата, дијагностичке и друге опреме за моторна возила 

 
Намера Комисије је да новом уредбом уреди услове за изузеће од забране 
споразума у области поправки и одржавања моторних возила и продају резервних 
делова за моторна возила, имајући у виду специфична обележја ове области, а која 
нису уређени општим правилима заштите конкуренције. 
 
Овим документом се транспонује Уредба Савета број 461/2010 од 28. маја 2010. 
године о примени члана 101 (3) Уговора о функционисању ЕУ на категорије 
вертикалних споразума и усаглашених пракси у сектору моторних возила.  
 
Прописују се категорије споразума и посебни услови под којима ове категорије 
могу бити изузете од забране прописане чланом 10. Закона. Споразуми о поправци 
и одржавању моторних возила и споразуми о продаји резервних делова за моторна 
возила изузимају се од забране, ако испуњавају све услове за изузеће од забране 
прописане Уредбом о изузећу вертикалних споразума, ако не садрже ограничења 
из Уредбе о изузећу вертикалних споразума због којих споразуми не могу бити 
изузети од забране, иако не садрже ограничења из ове уредбе. Под наведеним 
условима, изузимају се и споразуми који садрже обавезе овлашћених сервисера да 
користе само резервне делове које за те оправке испоручује произвођач возила из 
разлога што произвођачи возила у гарантном року учествују у бесплатном 
сервисирању и оправкама. Такође, од забране се изузимају и споразуми који 
садрже обавезу овлашћених сервисера да у оквиру система селективне 
дистрибуције, поред оригиналних, користе само резервне делове који одговарају 
квалитету компонената које су коришћене за монтажу одређеног моторног возила. 
Сходно претходном, изузећем од забране рестриктивног споразума су обухваћени 
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и споразуми закључени између чланова удружења трговаца на мало резервним 
деловима (чији укупан годишњи приход није већи од пет милиона евра, 
укључујући и његова повезана лица), као и споразуми између тих удружења и 
дистрибутера. 
 
Одређене врсте вертикалних споразума могу побољшати економску ефикасност у 
оквиру ланца производње или дистрибуције, смањити трошкове дистрибуције и 
омогућити бољу координацију међу учесницима у споразуму. 
 

Уредба о условима за изузеће од забране споразума о преносу 
технологије  

 
Намера Комисије је да новом уредбом уреди услове за изузеће од забране 
споразума која се односи на трансфер технологије, имајући у виду специфичност 
наведене области, као и чињеницу да постојеће уредбе не изузимају од забране ове 
врсте споразума. 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.  
 
ЕК у погледу споразума о трансферу технологије примењује Уредбу број 316/2014 
од 21. марта 2014. године о примени члана 101 (3) Уговора о функционисању ЕУ 
на категорије споразума о трансферу технологије, којом је, између осталог, 
утврђено на које споразуме се изузеће односи, услове под којима је изузеће од 
забране могуће, као и врсте споразума на које се изузеће не примењује. 
 
Овом уредбом прописују се категорије споразума, као и посебни услови под којима 
ове категорије могу бити изузете од забране прописане чланом 10. Закона. 
Одређено је да се од забране изузимају споразуми о трансферу технологије, ако 
испуњавају услове из ове уредбе и ако не садрже ограничења наведена у овој 
уредби. 
 
Уредба треба да осигура заштиту конкуренције и обезбеди правну сигурност за 
учеснике на тржишту. Споразуми о трансферу технологије побољшавају економску 
ефикасност и унапређују конкуренцију јер не долази до дуплирања развоја и 
истраживања, јачају иницијативу за почетно истраживање и развој, подстичу 
иновативност, омогућавају конкуренцију на тржишту производа. Усвајање уредбе 
очекује се у 2018. години. 
 

Уредба о споразумима између учесника на тржишту железничког, 
друмског и саобраћаја на унутрашњим водним путевима који се 
изузимају од забране  
 

Доношење ове уредбе је у складу и са потребом усклађивања права Републике 
Србије са правом ЕУ, као што је прописано одредбама члана 72. ССП. ЕК у погледу 
правила конкуренције која се примењују у сектору железничког и друмског 
саобраћаја и саобраћаја на унутрашњим водним путевима примењује Уредбу број 
169/2009 од 26. фебруара 2009. године. 
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Ова Уредба обухвата споразуме, одлуке и усаглашену праксу закључену 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. 
 
Ступање на снагу ове уредбе не значи само испуњење обавезе Републике Србије да 
своје право усклади са правом ЕУ, него и обезбеђење правне сигурности за 
учеснике на тржишту приликом закључивања споразума у сектору железничког и 
друмског саобраћаја и саобраћаја на унутрашњим водним путевима. Усвајање се 
очекује у првом кварталу 2018. године. 
 
Комисија је, пре упућивања нацрта наведених уредби, преко свог званичног 
интернет сајта, позвала заинтересовану јавност да да своје примедбе на 
предложени текст. Значајан део коментара који су овим путем упућени су и 
уграђени у нацрте уредби који су достављени Директорату за конкуренцију 
Европске комисије и Влади Републике Србије на даље поступање.  
 
Комисија се обавезала да изради и предлог Уредбе о условима за изузеће од 
забране споразума у сектору осигурања. Тим поводом, формирана је и радна 
група коју су чинили представници свих надлежних институција. Међутим, 
констатовано је да у овом сегменту више не постоји обавеза усклађивања са 
правом ЕУ, имајући у виду да Европска комисија није продужила важење Уредбе 
ЕУ 267/2010. Такође, с обзиром на искуство Европске комисије и разлоге због 
којих је одлучила да не продужи важење Уредбе ЕУ 267/2010, радна група је 
констатовала  да постоји више разлога за недоношење уредбе у домаћем правном 
систему него за њено доношење, односно да се уредбом, која би пратила 
критеријуме из претходно важеће Уредбе ЕУ, не би много постигло на домаћем 
тржишту осигурања. 
 
Комисија је била и домаћин експертске мисије Европске комисије коју је 
предводио шеф експертске мисије Франческо Скијакитано (Francesco Sciacchitano) 
која, од новембра 2017. године, води разговаре са институцијама Републике 
Србије, у циљу пружања савета везаних са испуњавањем прелазних мера које се 
односе на медије. Ови разговори вођени су у циљу што квалитетнијих преговора о 
приступању Републике Србије Европској унији у оквиру Поглавља 23: Правосуђе и 
основна права. 
 
Поред наведеног, представници Комисије су учествовали у раду Стручне групе 
Координационог тела за приступање ЕУ и Подгрупе Стручне групе за политику 
конкуренције, припреми састанка Унапређеног сталног дијалога на тему 
економских и финансијских питања, као и на пословима стручне редактуре 
прописа ЕУ и припреми Националног плана за усвајање правних тековина ЕУ. 
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6. ПОВРЕДЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ  
 
Закон дефинише повреде конкуренције као акте или радње учесника на тржишту, 
које за циљ или последицу имају или могу имати значајно ограничавање, 
нарушавање или спречавање конкуренције. Облици повреда конкуренције су: 
рестриктивни споразуми, дефинисани чланом 10. Закона и злоупотребе 
доминантног положаја, дефинисане чланом 16. Закона. 
 
Ефикасна примена политике заштите конкуренције у директној је вези са обимом 
откривених повреда конкуренције. У том смислу, Комисија реагује не само на 
поднете иницијативе учесника на тржишту и јавно доступне информације, већ и 
кроз анализе појединих тржишних сегмената, открива елементе који указују на 
потенцијалне повреде конкуренције. 
 
У свим случајевима у којима је, након окончаног испитног поступка, утврђена 
повреда конкуренције, Комисија одређује меру заштите конкуренције, у виду 
обавезе плаћања одређеног новчаног износа. Поред наведене управне мере која је 
обавезна у случају утврђене повреде (обавеза прописана чланом 38. став 3. 
Закона), Комисија може одредити и мере отклањања повреде конкуренције, у виду 
мера понашања или структурних мера. Мерама понашања, којима се налаже или 
забрањује одређено поступање учесника на тржишту, спречава се, односно смањује 
могућност будућег истог или сличног забрањеног поступања у пословању странака, 
чиме се остварује и посебна превенција. 
 
Међутим, иако су Законом прописане претходно поменуте обавезе и могућности 
које јој стоје на располагању, Комисија ипак не препознаје као главни, односно 
крајњи циљ свога поступања, одређивање управне мере којом се учесници на 
тржишту новчано кажњавају. Из тог разлога, Комисија је у својој пракси на захтев 
странака у поступку доносила и одлуке о прекиду поступка, у смислу примене 
члана 58. Закона, у поступцима у којима је, на основу анализе стања на тржишту, 
утврдила да се налагањем обавеза, остварују циљеви које иначе треба постићи 
мерама отклањања повреде конкуренције. 
 
Спровођење мера наложених одлуком о прекиду поступка, Комисија прати и 
анализира по службеној дужности, а у случају настанка неког од Законом 
прописаних разлога, поступак испитивања повреде конкуренције може бити 
настављен. 
 
У свим случајевима у којима је утврђеном повредом конкуренције проузрокована 
штета другим субјектима на тржишту, могуће је остварити накнаду такве штете, 
али искључиво у парничном поступку пред надлежним судом. Наиме, решењем 
Комисије којим је утврђено постојање повреде конкуренције не утврђује се да ли је 
таква штета наступила, нити се утврђује износ евентуалне штете, већ се иста 
доказује управо у парничном поступку (private еnforcement).  
 
Још једна управна мера коју одређује Комисија - мера процесног пенала, помогла 
је, као ефикасан механизам, утврђивању правилног, потпуног и релевантног 
чињеничног стања у свим случајевима нарушавања процесне дисциплине у 
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испитним поступцима, било од странака у поступку или од трећих лица која нису 
поштовала обавезу сарадње са Комисијом. Одређивање ове мере има утицај на 
одговорнији приступ и поступање странака и других учесника на тржишту, по 
налозима Комисије за доставу тражених података, чиме се у значајној мери утиче 
на ток и дужину трајања поступка и на обезбеђење процесне дисциплине у 
поступцима које Комисија води. 
 

6.1. Поступци утврђивања повреда конкуренције  

Комисија је у 2017. години, у шест предмета основано претпоставила да је учињена 
повреда конкуренције. Поступајући у укупно 14 предмета по службеној дужности 
ради утврђивања повреде конкуренције, (осам предмета из ранијег периода и шест 
нових), Комисија је донела укупно осам одлука, од којих су четири решења којима 
је утврђено да је дошло до повреде конкуренције, а четири су закључци којима је 
обустављено поступање Комисије против одређеног правног лица у поступцима 
који су покренути против више учесника на тржишту. Комисија је на дан 
31.12.2017. године поступала у укупно осам поступака. 
 

Табела број 7: 
Преглед поступања у поступцима по службеној дужности ради утврђивања 
постојања рестриктивног споразума / злоупотребе доминантног положаја 
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1 У једном поступку може да се донесе једна или више одлука. Нпр. у предмету који се води по 
службеној дужности против више странака може доћи до обуставе поступка против једне странке, а 
да се против осталих странка и даље води поступак односно да је против осталих окончан решењем 
којим је утврђена повреда конкуренције. Због наведеног, број поступака у току не представља 
разлику између броја предмета обрађиваних у 2017. години и броја одлука. 
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Поредећи податке из 2017. године са подацима из ранијег периода, Комисија је 
забележила пораст укупног броја донетих одлука, као и одлука којима се утврђује 
повреда конкуренције. 
 

Графикон број 5: 
Број одлука у поступцима по службеној дужности у периоду 2014-2017 

 

6.1.1. Предмети окончани у управном поступку 

Странка/странке у поступку: 
Интер Турс Плус Превозничко производно и 
услужно д.о.о. Аранђеловац 

Врста повреде конкуренције: 
Злоупотреба доминантног положаја – члан 16. 
Закона 

 

Сажет опис поступка и одлуке Комисије: Закључком председника Комисије од 
29.08.2016. године, покренут је поступак испитивања повреде конкуренције по 
службеној дужности против друштва Интер Турс Плус, ради утврђивања постојања 
радње злоупотребе доминантног положаја. У предметном поступку је утврђено да 
је друштво Интер Турс Плус, као управљач једине аутобуске станице у Тополи, 
односно једини пружалац станичне услуге пријема и отпреме аутобуса у 
међумесном саобраћају на аутобуској станици у Тополи, наплаћивао цену услуге 
пријема и отпреме аутобуса у међумесном саобраћају чији је износ одређен 
укључивањем трошкова који се не могу алоцирати на предметну услугу, при чему 
није био узет у обзир укупан број пролазака превозника који користе аутобуску 
станицу у Тополи. Поред наведеног, утврђено је да је услуга перонизације на АС у 
Тополи наплаћивана у вишем износу од свих упоредивих аутобуских станица.  
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Дана 23.10.2017. године Савет Комисије je донео решење којим је утврђено да је 
Интер Турс Плус злоупотребио доминантан положај на релевантном тржишту 
пружања станичне услуге пријема и отпреме аутобуса у међумесном саобраћају на 
аутобуској станици у Тополи, тако што је Одлуком од 31.03.2016. године о 
доношењу ценовника вршења станичних услуга који се примењује од 01.04.2016. 
године, непосредно наметнуо и наплаћивао неправично високу цену предметне 
услуге. Решењем је одређена мера заштите конкуренције у висини 1,32% од 
укупног годишњег прихода оствареног у 2015. години, што износи 232.029,60 
динара, као и мере отклањања повреде конкуренције. 
 

Странка/странке у поступку: 

Предузеће за ремонт шинских возила МИП-
РШВ доо, Ћуприја; друштво Предузеће за 
производњу, трговину и услуге Интер-
механика доо, Скореновац; друштво 
Татравагонка братство ДОО, Суботица и 
Друштво с ограниченом одговорношћу за 
ремонт и производњу шинских возила, 
машиноградњу и металопрерађивачку 
делатност Шинвоз, Зрењанин 

Врста повреде конкуренције: Рестриктивни споразум - члан 10. Закона 

 
Сажет опис поступка и одлуке Комисије: Јавно предузеће Електропривреда 
Србије, Београд, односно Електропривреда Србије ЈП Београд – огранак ТЕНТ, 
Обреновац, у складу са чланом 27. став 1. Закона о јавним набавкама, а у вези са 
чланом 167. Закона о јавним набавкама, обавестило је Комисију о могућности 
постојања повреде конкуренције у поступку јавне набавке. Након што је основано 
претпостављено да су друштва МИП–РШВ, Интер-механика, Татравагонка и 
Шинвоз, повредила конкуренцију намештањем понуда у поступку јавне набавке 
услуге ремонта вагона за превоз угља марке Арбел наручиоца ТЕНТ, закључком 
председника Комисије од 11.05.2016. године покренут је поступак по службеној 
дужности ради испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона. 
 
У поступку су као почетна тачка у испитивању сумњи на постојање недозвољеног 
споразума коришћени статистички показатељи и анализа понуђених цена, као и 
идентификација структурних индикатора тржишта, и то заједно са индикаторима 
понашања. Постојање рестриктивног споразума утврђивано је како на основу 
података прибављених током ненајављених увиђаја у просторијама друштава МИП 
РШВ, Интер-механика и Шинвоз, тако и на основу економских показaтеља 
(economic evidence), и на основу чињеница и изведених и образложених доказа, који 
су потврдили индицију о постојању договора између странака у поступку (тзв. 
communication evidence).  
 
Комисија је решењем од 08.12.2017. године утврдила да су друштва МИП РШВ, 
Интер-механика, Татравагонка и Шинвоз договорили учешће непосредним 
утврђивањем цена за сваку појединачну понуду по партијама у поступку јавне 
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набавке број 3000/1539/2015 (101971/2015) наручиоца ТЕНТ - Услуге ремонта 
вагона марке „Арбел“, чиме су закључила рестриктивни споразум у смислу члана 
10. ст. 1. и 2. тачка 1) Закона.  
 
Комисија је изрекла меру заштите конкуренције у висини од 2% од укупног 
годишњег прихода сваке од странака у поступку, оствареног на територији 
Републике Србије у 2015. години, и то друштву МИП-РШВ у износу од 2.320.480,00 
динара друштву Интер-механика у износу од 1.475.000,00 динара друштву 
Татравагонка у износу од 2.138.900,00 динара и друштву Шинвоз у износу од 
4.975.020,00 динара. 
 

Странка/странке у поступку: 

N Sport доо Београд – Земун; Preduzeće Đak 
доо Београд – Земун; Office-Shoes доо 
Суботица; K...G...Fashion доо Чачак; 
Предузетник Зоран Весић ПР, самостална 
трговинска радња комисион Sport One, 
Параћин; Трим доо Врбас; Carvel доо Београд, 
Eurostar доо Шабац, Прeдузетник СТР Фокус 
Снежана Златковић Костов ПР Пирот; Zvezda 
Forever доо Београд; Sportmarket доо Сомбор; 
Univers-Co доо Београд – Земун; Тотал Спорт 
доо Београд – Вождовац; Kopelli доо Купусина 
– у ликвидацији; Спортико дoo Аранђеловац; и 
Планета Спорт доо Београд - Нови Београд 

Врста повреде конкуренције: Рестриктивни споразум - члан 10. Закона 

 
Сажет опис поступка и одлуке Комисије: Комисија je покренула поступке ради 
испитивања повреде конкуренције против 16 учесника на тржишту због основане 
претпоставке постојања повреде конкуренције из члана 10. Закона. Председник 
Комисије је закључком од дана 05.12.2016. године спојио поступке против 16 
учесника у један, будући да је поступак покренут због типских уговора које је 
друштво N Sport закључило са осталим странкама у поступку, а ти уговори имају 
незнатне разлике, односно будући да се ради о истом или сличном чињеничном 
стању а претпостављена повреда је заснована на истом правном основу.  
 
Након изведених доказа, укључујући и ненајављени увиђај у пословним 
просторијама друштва N Sport, Комисија је утврдила да је друштво N Sport, као 
продавац, закључивало са осталим учесницима на тржишту уговоре о купопродаји 
који су садржали обавезу купаца да се у даљој продаји придржавају минималних 
малопродајних цена које одређује N Sport. Ова обавеза се наглашено односила на 
робне марке „Puma“, „Russsell Athletic“, „Sergio Tacchini“ и другe. Такође, 
уговорима је била предвиђена забрана акцијских продаја и других облика 
повољније продаје, без претходног одобрења продавца, односно N Sport. Током 
трајања поступка Комисија је донела Закључак којим се обуставља поступак 
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испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона покренут по службеној 
дужности против друштва Zvezda Forever. 
 
Комисија је донела решење којим се утврђује повреда конкуренције и одређује 
мера заштите конкуренције за странке у поступку у укупном износу од 
45.279.975,78 динара, и то за: N Sport – 16.525.732,75 динара, Предузеће Ђак – 
15.850.569,60 динара, Office-Shoes – 2.705.138,00 динара, K… G… Fashion – 
459.256,00 динара, Sport One – 99.648,00 динара, Трим – 82.336,00 динара, Carvel – 
1.307.906,00, Eurostar – 69.644,88 динара, СТР Фокус – 44.263,37 динара, 
Sportmarket – 44.202,00 динара, Univers-Co - 2.776.959,18 динара, Total Sport – 
25.626,00 динара, Kopelli – 31.402,00 динара, Спортико – 127.050,00 динара и 
Планета Спорт – 5.212.578,00 динара, коју су дужни да уплате у буџет Републике 
Србије у року од шест месеци.  
 

Странка/странке у поступку: 
АД Витал фабрика уља и биљних масти Врбас 
и Victoriaoil АД фабрика за прераду уљарица, 
Шид 

Врста повреде конкуренције: Рестриктивни споразум - члан 10. Закона 

 
Сажет опис поступка и одлуке Комисије: Комисија имала је сазнања да се 
јестиво рафинисано уље сунцокрета „Витал“ које се налази у продајном 
асортиману друштва Витал, производи и пуни у производном погону друштва 
Victoriaoil. Анализом документације коју је Комисија прибавила утврђено је да су 
наведена друштва, које су међусобни конкуренти на тржиштима производње и 
продаје јестивог сунцокретовог уља, закључиле Уговор о пословној сарадњи, чији је 
предмет производња производа рафинисаног сунцокретовог уља под робном 
марком купца (Витал) од стране продавца/произвођача (Victoriaoil).  
 
Поступак је покренут закључком председника Комисије од 08.07.2015. године. 
Након утврђивања потпуног чињеничног стања, из ког је произилазило да су 
укупни ефекти предметног споразума на конкуренцију у оквиру релевантног 
тржишта негативни, донето је решење којим је утврђено да је предметни споразум  
имао негативне ефекте на цене и количину производње, док је ефекат на остале 
параметре конкуренције (квалитет производа, разноврсност производа и 
иновације) неутралан.  
 
Комисија је такође утврдила да је друштво Витал могло да повери послове пуњења 
свом повезаном лицу, друштву Сунце ад Сомбор и да на такав начин, избегне 
стављање на увид поверљивих података који се односе на тренутне технолошке и 
финансијске капацитете уљаре директном конкуренту, друштву Victoriaoil.  
 
Решењем је странкама у поступку одређена мера заштите конкуренције у износу 
од по 0,33% од укупног годишњег прихода оствареног у 2014. години на тржишту 
Републике Србије, и то: друштву Victoriaoil у износу од 23.149.695,00 динара и 
друштву Витал у износу од 8.601.942.00 динара. 
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Странка/странке у поступку: 
Б2М доо Београд; Grafo Trade доо Београд; 
Тргодунав доо Београд; Master Clean Express 
доo Палић и АД ХИ Панонија Панчево 

Врста повреде конкуренције: Рестриктивни споразум - члан 10. Закона 

 
Сажет опис поступка и одлуке Комисије: Закључком председника Комисије од 
22.05.2017. године покренут је поступак против друштава Б2М, Grafo Trade, 
Тргодунав, Master Clean Express и Панонија. Комисија је основано претпоставила 
да су странке у поступку утврдиле продајне цене и друге услове трговине на 
тржишту јавне набавке ЈН 49/16 - Потрошни материјал за одржавање личне и 
колективне хигијене, на територији Републике Србије, а коју је спровело 
Министарство одбране.  
 
Анализом прикупљених доказа, Комисија је утврдила да расположиви подаци и 
изведени докази не указују на чињеницу да је дошло до комуникације друштва 
Панонија са осталим странкама у поступку и да је дошло до договора око услова са 
којима ће наступити на тржишту предметне јавне набавке. 
 
Стога је Савет Комисије оценио да више не постоје услови за даље поступање 
Комисије у овој управној ствари против друштва Панонија, а с обзиром на то да је 
поступак покренут по службеној дужности те да странке не могу тражити наставак 
поступка, одлучено је да се поступак против друштва Панонија закључком 
обустави. 
 
Наведени поступак је обустављен у односу на једну од странка, док је против 
осталих странака поступак по службеној дужности и даље у току. Више 
информација у секцији 6.1.2. Управни поступци у току.  
 

6.1.2. Управни поступци у току - на дан 31.12.2017. године 

Странка/странке у поступку: 
Индустрија смрзнуте хране Фриком доо, 
Београд 

Врста повреде конкуренције: 
Злоупотреба доминантног положаја – члан 16. 
Закона 

 
Сажет опис досадашњег тока поступка: Након спроведеног испитивања услова 
конкуренције на тржишту дистрибуције и продаје сладоледа, те анализе 
прикупљене документације и обављених разговора са појединим учесницима 
активним на поменутом тржишту, Комисија је дошла до сазнања да друштво 
Фриком предузима радње које би се могле окарактерисати као радње којима се 
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врши утицај на поједине купце. Радње су, према сазнањима Комисије, усмерене 
нарочито на купце који су истовремено купци и друштва Фриком и друштава која 
се баве дистрибуцијом конкурентских производа - сладоледа, с циљем да сладолед 
набављају искључиво од друштва Фриком. Према сазнањима Комисије, друштво, 
нарочито у периоду од 2014. године, поменутим купцима нуди новчане погодности 
у виду додатних рабата и/или новчаних исплата, у циљу онемогућавања или 
прекидања сарадње са конкурентским произвођачима, односно дистрибутерима 
сладоледа.  
 
Основано је претпостављено да би такво понашање друштва Фриком могло да 
доведе до истискивања постојећих конкурената са тржишта, односно 
онемогућавања уласка нових, па је председник Комисије од 29.05.2017. године 
покренуо поступак по службеној дужности ради утврђивања постојања радње 
злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана 16. Закона.    
 
Поступак пред Комисијом је у току, анализира се расположива документација и 
предузимају процесне радње, а једна од претходно предузетих је и радња 
спровођења ненајављеног увиђаја у просторијама друштва Фриком.  
 

Странка/странке у поступку: 

Акционарско друштво индустрија млека и 
млечних производа Имлек, Падинска Скела, 
Београд и Круна-Комерц предузеће за 
унутрашњу и спољну трговину доо, Београд 

Врста повреде конкуренције: Рестриктивни споразум – члан 10. Закона 

 
Сажет опис досадашњег тока поступка: Комисија је, поступајући по иницијативи 
за испитивања повреде конкуренције, прикупила релевантну документацију, на 
основу чега је основано претпостављено да су се наведена друштва споразумела о 
комерцијалним и другим условима трговине за потребе учествовања у поступцима 
јавних набавки, што за циљ или последицу може имати значајно ограничавање, 
нарушавање или спречавање конкуренције на територији Републике Србије. Самим 
тим је основао препостављено да је дошло до повреде конкуренције, па је 
закључком председника Комисије од 31.05.2017. године покренут поступак по 
службеној дужности ради испитивања постојања повреде конкуренције из члана 10. 
Закона.  
 
Комисија у току поступка утврђује да ли је споразумом између поменутих 
друштава, успостављен механизам који омогућава друштву Круна-Комерц 
повлашћени положај приликом формулисања понуда у поступцима јавних 
набавки, затим да ли финансијски подстицаји повређују конкуренцију, и да ли 
омогућавају Круна-Комерцу да буде повољнији понуђач у односу на друге 
потенцијалне понуђаче млека и млечних производа друштва Имлек и његових 
повезаних друштава. Такође, Комисија испитује да ли је успостављена сарадња која 
омогућава заједничко анализирање услова конкуренције с циљем утврђивања 
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ценовне политике и проширења тржишта производног асиртимана друштва Имлек 
и његових повезаних друштава, на начин који представља повреду конкуренције. 
 

Странка/странке у поступку: 
Б2М доо Београд; Grafo Trade доо Београд; 
Тргодунав доо Београд и Master Clean Express 
доo Палић 

Врста повреде конкуренције: Рестриктивни споразум – члан 10. Закона 

 
Сажет опис досадашњег тока поступка: Закључком председника Комисије од 
22.05.2017. године покренут је поступак против друштава Б2М, Grafo Trade, 
Тргодунав, Master Clean Express и Панонија. Комисија је основано претпоставила 
да су странке у поступку утврдиле продајне цене и друге услове трговине на 
тржишту јавне набавке ЈН 49/16 - Потрошни материјал за одржавање личне и 
колективне хигијене, на територији Републике Србије, а коју је спровело 
Министарство одбране.  
 
Комисија је током поступка прибавила релевантну документација од бројних 
учесника на тржишту, а спроведени су и ненајављени увиђаји у друштвима Б2М, 
Grafo Trade, Тргодунав, Cash Flow доо Београд и Брекпро доо Београд.  
 
Решењем Савета Комисије од 27.11.2017. године поступак је обустављен против 
друштва Панонија, а против осталих станака поступак је настављен, како би се 
извели и други докази ради правилног утврђивања чињеничног стања и доношења 
одлуке у складу са Законом. 
 

Странка/странке у поступку: 
Акционарско друштво за саобраћајну 
делатност Ниш-експрес Ниш 

Врста повреде конкуренције: 
Злоупотреба доминантног положаја – члан 16. 
Закона 

 
Сажет опис досадашњег тока поступка: Поступајући по иницијативи, Комисија је 
дошла до сазнања да је Ниш-експрес донео ценовник станичних услуга на АС Ниш, 
АС Бабушница, који важи од 14.07.2016. године и којим се станичне услуге 
путницима пружају под различитим условима, односно у износима који зависе од 
тога да ли је превозна карта купљена на шалтерима аутобуске станице у Нишу, као 
и у зависности од тога да ли је карта купљена за превозника Ниш-експрес или за 
другог превозника.  
 
С обзиром на то да 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 
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конкуренције из члана 16. Закона, председник Комисије је 17.11.2017. године 
покренуо поступак против друштва Ниш-експрес.  
 
У циљу правилног утврђивања чињеничног стања у испитном поступку Комисија 
прикупља потребне доказе, податке и информације. 
 

Странка/странке у поступку: 

Предузеће Ауто Чачак доо Коњевићи, Чачак; 
Ћиринац доо Београд; Алпрос доо Београд; 
Ауто Кућа Самарџић доо Београд; АБЦ-Тест 
доо Ваљево; Aуто Центар Цуне доо Зрењанин; 
Интерауто доо Чачак; Предузетник Борис 
Кузмановски - Сервис Euro Car, Сремска 
Митровица; доо АЦ Интерсрем Ветерник; GP 
Motors Auto доо Лазаревац; Ауто Хермес доо 
Палић: Предузетник Лаћарац Слободан – АЦЛ 
– Аутоцентар Лаћарац, Бачка Паланка; 
Предузетник Живица Русован – СЗТР 
Аутосервис М&М Нови Сад, Нови Сад; 
Предузетник Ненад Радуновић – СЗТР Ауто-
Аца Параћин; Предузетник Драган Трнавац –
Трговинско услужна радња Ауто Жоли 
Пожаревац; Марковић Ауто доо Аранђеловац; 
Ауто центар Стојановић доо Београд; Tомић 
ауто 034 доо; АKS Drive доо Шабац; 
Предузетник Драган Марчетић – Занатска 
аутомеханичарска радња, Панчево 

Врста повреде конкуренције: Рестриктивни споразум – члан 10. Закона 

 
Сажет опис досадашњег тока поступка: Закључком председника Kомисије од 
31.05.2017. године, покренут је поступак по службеној дужности због основане 
претпоставке да је Ауто Чачак са осталим странкама у поступку, закључивао 
појединачне уговоре којим су утврђиване продајне цене и други услови трговине 
на тржишту јавних набавки, односно јавних позива (тендера) на територији 
Републике Србије. Основана претпоставка се заснива на чињеници да је одређен 
проценат умањења цене у односу на званични ценовник, када је реч о наступању на 
тржишту јавних набавки, односно јавних позива (тендера). Поред наведеног, 
основана претпоставка је додатно заснована и на чињеницама да је предвиђена 
финансијска санкција за неиспуњење наведеног ограничења, те финансијска 
награда за испуњење тог ограничења заједно са тачношћу плаћања и испуњењем 
плана набавке резервних делова. Странкама у поступку је наложено да доставе 
релевантну документацију и информације које су анализиране, а тренутно се 
прикупљају додатне информације и документација од значаја за за одлучивање у 
овом поступку.  
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Странка/странке у поступку: 
Сирмиумбус доо за трговину и услуге Сремска 
Митровица 

Врста повреде конкуренције: 
Злоупотреба доминантног положаја – члан 16. 
Закона 

 
Сажет опис досадашњег тока поступка: Поступајући по иницијативи, Комисија је 
дошла до сазнања да је Сирмиумбус утврдио непримерено високу цену перонске 
карте за путнике на међународној аутобуској линији превозника Монтенегро 
путник у износу од 500,00 динара, док је перонска карта за путнике превозника 
Сирмиумбус на линији ка Херцег Новом наплаћивана у износу од 90,00 динара. 
Истовремено, перонска карта за путнике који путују у Републику Хрватску на 
аутобуској станици у Сремској Митровици наплаћивана је у износу од 250,00 
динара. 
 
С обзиром на то да наплата различите цене за перонску карту за међународне 
линије од стране управљача једином аутобуском станицом у месту Сремска 
Митровица може представљати радњу повреде конкуренције из члана 16. Закона, 
председник Комисије је Закључком од 22.09.2017. године покренуо поступак 
против друштва Сирмиумбус. У циљу правилног утврђивања чињеничног стања у 
испитном поступку Комисија прикупља потребне доказе, податке и информације. 
 

Странка/странке у поступку: Адвокатска комора Србије, Београд 

Врста повреде конкуренције: Рестриктивни споразум - члан 10. Закона 

 
Сажет опис досадашњег тока поступка: Поступак је покренут по службеној 
дужности закључком од 29.07.2014. године, након што је Комисија, поступајући по 
иницијативи, нашла да постоји основана претпоставка да је дошло до повреде 
конкуренције учињене доношењем одлука Адвокатске коморе Србије о утврђивању 
висине трошкова уписа у именик адвоката од 18.05.2012. године и од 22.06.2014. 
године. У испитном поступку су утврђене одлучујуће чињенице, о којима је 
странка обавештена достављањем Обавештења о битним чињеницама и доказима и 
осталим елементима утврђеним у поступку и позиву странке на изјашњење. 
Комисија је пажљиво размотрила изјашњење странке на предметно Обавештење. 
Поступак се налази у завршној фази. 
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Странка/странке у поступку: 

Philip Morris Operations ад Ниш; Philip Morris 
Services доо Београд; JT International ад 
Сента; British American Tobacco ад Врање; 
British American Tobacco South East Europe 
доо Београд; Imperial Tobacco SCG доо 
Београд; TDR доо Београд; и Monus доо 
Београд – Земун 

Врста повреде конкуренције: Рестриктивни споразум - члан 10. Закона 

 
Сажет опис досадашњег тока поступка: Закључком председника Комисије од 
27.11.2015. године покренут је поступак по службеној дужности ради испитивања 
повреде конкуренције из члана 10. Закона.  
 
Основано се претпоставља да су странке у поступку усаглашавале промену и 
висину промене цена, временски моменат од када њихова одлука о промени цена 
производи правно дејство, односно од када ће доћи до промене промењених цена 
на тржишту, односно да су усаглашавале сопствено понашање и координисано 
деловале на тржишту. 
 
Ради утврђивања чињеничног стања, прикупљена је, између осталог, обимна 
документација од Управе за дуван, а извршен је и ненајављени увиђај у 
просторијама друштава Philip Morris Services и British American Tobacco South 
East Europe. Поступак пред Комисијом је у току и предузимају се неопходне 
процесне радње у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања. 
 

6.1.3. Праћење извршења обавеза из закључака о прекиду поступка 

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

Врста повреде конкуренције: 
Злоупотреба доминантног положаја - члан 16. 
Закона 

 
Сажет опис поступка и одлуке Комисије: Председник Комисије је, дана 
06.10.2011. године, донеo закључак о покретању поступка ради испитивања 
повреде конкуренције по службеној дужности против друштва Телеком Србија. 
Поступак је покренут по иницијативама које је Комисије примила, након чега је 
основано претпостављено да је дошло до повреде конкуренције на следећим 
релевантним тржиштима: услуга велепродаје ADSL широкопојасног приступа 
интернету коришћењем бакарних парица на територији Републике Србије и услуга 
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велепродаје директног приступа интернету за међународно повезивање на 
територији Републике Србије. 
 
Поступајући у складу са одредбом члана 58. став 1. Закона, друштво Телеком 
Србија, дана 07.08.2014. године, доставило је Предлог обавеза које је друштво 
спремно добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције. 
Оцењујући предложене обавезе, а након анализе стања на тржишту, Комисија је 
утврдила да се истима остварују циљеви мера из члана 59. Закона, из разлога што 
преузете обавезе омогућавају успостављање ефективне конкуренције на 
релевантном тржишту, а по свом садржају и ефекту одговарају мерама које би 
Комисија одредила сагласно члану 59. Закона у случају да утврди постојање 
повреде конкуренције. Из наведеног разлога Комисија је донела закључак о 
прекиду поступка од 14.11.2014. године.  
 
Поступајући по налозима из закључка о прекиду поступка, друштво Телеком 
Србија је у двогодишњем периоду праћења извршења наложених мера 
благовремено доставило укупно четири периодична извештаја, након чије анализе 
је Комисија констатовала да је друштво Телеком Србија у сваком појединачном 
извештају доставило доказ да је у свему поступило по налозима из закључка о 
прекиду поступка. Комисија је обуставила поступак закључком од 27.02.2017. 
године, након што је утврдила да у овој управној ствари не постоји ни један од 
разлога прописаних чланом 58. став 7. Закона за наставак поступка испитивања 
повреде конкуренције, односно оценила да више не постоје услови за даље 
поступање Комисије у овој управној ствари. 
 

Странка/странке у поступку: 

Железнице Србије ад Београд и Акционарско 
друштво за управљање јавном железничком 
инфраструктуром Инфраструктура железнице 
Србије, Београд 

Врста повреде конкуренције: 
Злоупотреба доминантног положаја - члан 16. 
Закона 

 
Сажет опис поступка и одлуке Комисије: Закључком председника Комисије од 
26.12.2013. године, покренут је поступак по службеној дужности против друштва 
Железнице Србије ради утврђивања постојања радње злоупотребе доминантног 
положаја у смислу члана 16. Закона. У поступку је утврђено да су неоправданим 
одбијањем закључења уговора о коришћењу железничке инфраструктуре са другим 
железничким оператерима који испуњавању услове прописане Законом о 
железници, односно одбијањем доделе траса, Железнице Србије онемогућавале 
приступ и коришћење јавне железничке инфраструктуре свим заинтересованим 
превозницима. Странка у поступку је доставила Предлог обавеза које је спремна 
добровољно да преузме ради отклањања могуће повреде конкуренције, са условима 
и роковима за извршење предложених обавеза. Комисија је, на својој интернет 
страници 18.12.2015. године, објавила Обавештење о подношењу предлога обавеза 
које је друштво Железнице Србије спремно добровољно да преузме ради 
отклањања могуће повреде конкуренције, са позивом свим заинтересованим 
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странама да доставе писане примедбе, ставове и мишљења, што у остављеном року 
нико није учинио. Дана 19.01.2016. године, донет је закључак о прекиду поступка 
испитивања повреде конкуренције покренут по службеној дужности против 
Железнице Србије.  
 
Друштву Инфраструктура железнице Србије, које је повезано лице са друштвом 
Железнице Србије, закључком о прекиду одређене су обавезе, а које је ово друштво 
добровољно преузело. Друштво Инфраструктура железнице Србије је поступило по 
свим обавезама из закључка о покретању поступка, па је Савет Комисије на 123. 
седници одржаној 22.09.2017. године донео закључак којим се предметни поступак 
обуставља. 
 

Странка/странке у поступку: 
Оператор дистрибутивног система ЕПС 
Дистрибуција доо Београд 

Врста повреде конкуренције: 
Злоупотреба доминантног положаја - члан 16. 
Закона 

 
Сажет опис поступка и одлуке Комисије: Закључком председника Комисије од 
02.08.2016. године, покренут је поступак испитивања повреде конкуренције по 
службеној дужности против друштва ЕПС Дистрибуција. Комисија је испитивала да 
ли наметање обавезе депоновања средстава наменског (гарантног) депозита на име 
обезбеђења плаћања рачуна на име услуге приступа систему, од стране друштва 
ЕПС Дистрибуција, свим корисницима дистрибутивног система, осим друштва ЕПС 
Снабдевање доо Београд које је повезан ученик на тржишту, као и неједнака 
могућност приступа подацима којима располаже ЕПС Дистрибуција, а који су 
битни за пословање корисника дистрибутивног система, представљају радње 
злоупотребе доминантног положаја из члана 16. Закона.  
 
Дана 23.12.2016. године Савет Комисије донео решење којим је утврђено да је ЕПС 
Дистрибуција злоупотребила доминантан положај на релевантном тржишту 
дистрибуције електричне енергије на територији Републике Србије. Решењем је 
одређена мера заштите конкуренције у висини 0,6% од укупног годишњег прихода 
оствареног у 2015. години, што износи 330.179.814,00 динара, као и мере 
отклањања повреде конкуренције.  
 
Комисија је након доношења решења у 2017. години пратила поступање ЕПС 
Дистрибуције по налозима Комисије. У септембру 2017. године констатовано је да 
је ЕПС Дистрибуција поступила по свим обавезама наложеним у Решењу Комисије, 
о чему је редовно обавештавала Комисију. У складу са Закључком Комисије којим 
је одложено извршење мере заштите конкуренције, након правноснажности судске 
одлуке ЕПС Дистрибуција је 21.06.2017. године извршила уплату новчаног износа 
на име мере заштите конкуренције одређеног решењем на рачун буџета Републике 
Србије. 
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6.2. Појединачна изузећа рестриктивних споразума од забране  

Комисија је у 2017. години примила 31 захтев за појединачно изузеће 
рестриктивних споразума од забране. Поступајући у укупно 38 предмета (седам 
предмета из ранијег периода и 31 нови), Комисија је донела 30 одлука у 29 
предмета, од којих је 21 решење којим се одобрава појединачно изузеће 
рестриктивних споразума од забране. Комисија је са шест одлука обуставила 
поступак, а у три случаја је одбачен захтев за изузеће. Комисија је на дан 
31.12.2017. године поступала по укупно девет захтева за изузеће, по којима није 
могло бити поступљено у 2017. години услед подношења захтева за изузеће пред 
крај године. 
 

Табела број 8: 
Структура поступања по захтевима за појединачно изузеће рестриктивних 
споразума од забране 
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Поредећи податке из 2017. године са подацима из ранијег периода, Комисија је 
забележила пораст укупног броја донетих одлука, као и одлука којима се одобрава 
појединачно изузеће рестриктивних споразума од забране. 

 

                                                 
2 У једном поступку може да се донесе једна или више одлука. Због наведеног, број поступака у току 
не представља разлику између броја предмета обрађиваних у 2017. години и броја одлука. 
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Графикон број 6: 
Одлуке по захтевима за изузеће у периоду 2013-2017 

 

6.2.1. Окончани поступци појединачних изузећа рестриктивних 
споразума од забране, закључно са 31.12.2017. године 

Странка 
– подносилац захтева: 

Sport Vision предузеће за трговину и 
посредовање доо, Београд 

 
Врста споразума и краћи опис: Вертикални споразум. У Захтеву је наведено да je 
подносилац захтева повезано друштво са друштвима Sport Time доо Београд и 
Планета спорт доо Београд. Друштво Планета спорт закључило је дана 01.10.2014. 
године Уговор о дистрибуцији са произвођачем обуће New Balance Athletic Shoe 
Inc. Дана 01.05.2016. године друштва Sport Vision, Планета спорт и New Balance су 
закључила Уговор о уступању и преузимању права и обавеза, на основу кога 
Планета спорт уступа Уговор о дистрибуцији друштву Sport Vision, Sport Vision 
преузима права и обавезе од друштва Планета спорт, а друштво New Balance је 
сагласно са таквим уступањем и преузимањем. Захтевом се тражи појединачно 
изузеће од забране чл. 3. Уговора о дистрибуцији, којим се Планети спорт одобрава 
право на увоз, продају и дистрибуцију производа на дефинисаној територији, под 
условима и ограничењима дефинисаним уговором. 

 
Одлука Комисије: Комисија је решењем одобрила изузеће рестриктивног 
споразума од забране у трајању до 31.12.2018. године. 



 

43 

 

Странка 
– подносилац захтева: 

Coca-Cola Hellenic Bottling Company – Србија 
индустрија безалкохолних пића доо Београд 
(Земун) 

 
Врста споразума и краћи опис: Споразум о ограничењима продавца и носилаца 
удела у вези са Споразумом о куповини робне марке од 30.06.2017. године. Захтев 
за изузеће су поднела друштва Coca-Cola као купац, и МБ импекс доо, са 
регистрованим седиштем на адреси Јована Бјелића бб, Бања Лука, као продавац. 

 
Одлука Комисије: Комисија је донела решење којим се обуставља поступак због 
одустанка странке.  
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Stihl доо Београд 

 
Врста споразума и краћи опис: Вертикални споразум. Stihl се обратио Комисији 
са захтевом за појединачно изузеће Уговора о селективној дистрибуцији „Stihl” и 
„Viking“ производа, чије уговорне стране су Stihl и 83 специјализована продаваца. 
 
Одлука Комисије: Комисија је решењем одобрила изузеће у трајању до 
31.12.2018. године. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Henkel Србија доо Београд и MD International 
доо Београд 

 
Врста споразума и краћи опис: Вертикални споразум. Захтев се односио на 
изузеће Уговора о ексклузивној дистрибуцији детерџената и кућне хемије 
привредног друштва Henkel Србија. 
 
Одлука Комисије: Комисија је решењем одобрила изузеће рестриктивног 
споразума од забране у трајању до 14.04.2019. године. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Stihl доо Београд; Трговинско предузеће БС-
Електро доо Краљево; Бранко Марчетић 
предузетник Трговинска радња МБ Чупа, 
Инђија 

 
Врста споразума и краћи опис: Вертикални споразум. Захтев за појединачно 
изузеће од забране односио се на два рестриктивна споразума – Анекс о 
приступању Уговору о селективној дистрибуцији „Stihl” и „Viking“ производа од 
21.10.2016. године, чије уговорне стране су привредно друштво Stihl и 
специјализовани продавац МБ Чупа из Инђије, и Анекс о приступању Уговору о 
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селективној дистрибуцији „Stihl” и „Viking“ производа закључен са 
специјализованим продавцем БС-Електро из Краљева. 
 
Одлука Комисије: Комисија је обуставила поступак који се односи на Анекс о 
приступању Уговору о селективној дистрибуцији Stihl од стране ТР МБ Чупа због 
одустанка странака од захтева, и поступак који се односи на Анекс о приступању 
Уговору о селективној дистрибуцији Stihl од стране БС-Електро, такође због 
одустанка странке од захтева. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Dufry доо Београд и Аеродром 
Никола Тесла ад 

 
Врста споразума и краћи опис: Вертикални споразум који има претежне 
елементе комерцијалног уговора о закупу, уз додатне уговорене обавезе у погледу 
начина обрачуна финансијских обавеза, инвестиција и надзора над инвестицијама, 
као и стандарда пословања. Уговор садржи одредбе о de facto ексклузивној продаји 
чији су ефекти оцењивани на тржиштима: 

1. трговине на мало у путничком саобраћају на аеродромима у duty paid 
режиму и   

2. трговине на мало у путничком саобраћају на аеродромима у duty free 
режиму. 

 
За свако од посматраних релевантних тржишта производа одређено је и 
релевантно географско тржиште, и то за duty paid режим продаје као тржиште 
шире од територије самог Аеродрома, док је за duty free режим продаје географско 
тржиште одређено као рестриктивна (airside) зона Аеродрома.  

 
Одлука Комисије: Комисија је решењем одобрила изузеће рестриктивног 
споразума од забране у трајању до 02.04.2021. године. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Предузеће за телекомуникације Телеком 
Србија акционарско друштво, Београд и 
Привредно друштво DTM Investments доо, 
Београд 

 
Врста споразума и краћи опис: Вертикални споразум. Захтевом је тражено 
продужење трајања појединачног изузећа рестриктивног споразума од забране, 
Уговора о генералној дистрибуцији одређених услуга и производа Телекома Србија 
који за предмет има успостављање и реализацију система електронске допуне, 
генералну дистрибуцију и продају услуге допуне prepaid кредита и наплате допуне 
InoCall кредита друштва Телеком Србија, као и дистрибуцију и продају Prepaid SIM 
картица, картица за допуну, Хало картица, InoCall картица, WLAN картица и 
промотивних Prepaid пакета, корисницима на територији Републике Србије по 
ценовнику и процедурама друштва Телеком Србија. 
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На релевантним тржиштима анализирани су услови конкуренције за период у 
којем је важило изузеће од забране дато решењем од 13.09.2013. године на период 
од четири године, те је утврђено да постојање Уговора није негативно утицало нити 
на intra brand, нити на inter brand услове конкуренције у дистрибуцији производа и 
услуга који су предмет Уговора.  
 
Одлука Комисије: Комисија је решењем одобрила продужење периода трајања 
појединачног изузећа од забране за три године од дана истека претходног изузећа 
од забране, односно са трајањем до 27.06.2020. године. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Радио дифузно предузеће Б92 ад Београд; 
Прва телевизија доо Београд и Kopernikus 
Cable Network доо Ниш 

 
Врста споразума и краћи опис: Хоризонтални споразуми. Захтев за појединачно 
изузеће од забране односи се на споразуме закључене између Прве телевизије и 
Kopernikus Cable Network-а, и Б92 и Kopernikus Cable Network-а. Комисија је у 
предметном случају као релевантно тржиште одредила велепродајно тржиште 
дистрибуције медијског (ТВ) садржаја на територији Републике Србије. 
 
Одлука Комисије: Комисија је решењима одобрила изузеће рестриктивних 
споразума од забране у периоду од две године од дана доношења решења. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Апатинска пивара доо Апатин и Bavaria N.V. 
Холандија 

 
Врста споразума и краћи опис: Захтев за појединачно изузеће рестриктивног 
споразума од забране се односи на Споразум о битним елементима будуће сарадње 
између Апатинске пиваре и Bavaria-е. Предмет споразума представљају услови 
преношења права на лиценцну производњу производа под заштићеним називом 
Bavaria, као и преносу свих трговинских и других права на робној марки Bavaria на 
дугорочној основи. 

 
Одлука Комисије: Комисија је решењем одбацила захтев за појединачно изузеће 
рестриктивног споразума од забране. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

S.C. Michelin Romania S.A. Букурешт; Ауто 
Центар Штрбац доо Ветерник; Беогума доо 
Београд; Обнова доо Краљево 

 
Врста споразума и краћи опис: Вертикални споразуми. Захтеви за појединачно 
изузеће рестриктивних споразума од забране се односе на нацрте уговора о 
пословању у малопродаји ЦТ1280 који су појединачно закључени између друштва 
S.C. Michelin, и осталих странка у поступку, као партнера. Предмет Нацрта уговора 
се односи на оптимизацију продаје и унапређења квалитета услуга које се пружају 
на партнеровим продајним местима кроз увођење „Michelin ознаке квалитета“. 
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Одлука Комисије: Комисија је решењима одобрила изузеће рестриктивног 
споразума од забране у трајању до 31.12.2022. године. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

S.C. Michelin Romania S.A. Букурешт; 
Agrohim&Kemoimpex доо Београд; Delmax доо 
Стара Пазова 

 
Врста споразума и краћи опис: Вертикални споразуми. Захтеви за појединачно 
изузеће рестриктивних споразума од забране се односе на споразуме о партнерској 
препродаји које је S.C. Romania закључио са друштвом Delmax за производ ЦТ 
1343, и са друштвом Agrohim&Kemoimpex за производ ЦТ 1363. Предмет Уговора 
представља трговина на велико, односно дистрибуција пнеуматика брендова Kleber 
и Michelin које друштво Michelin производи за моторна возила и лаке камионе, на 
бази неексклузивне велепродајне дистрибуције. 
 
Одлука Комисије: Комисија је решењима одобрила изузеће рестриктивних 
споразума од забране у трајању до 31.12.2019. године. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Тigar Тyres доо Пирот; Марсо гуме доо 
Београд, Agrohim&Kemoimpex доо Београд и 
Delmax доо Стара Пазова 

 
Врста споразума и краћи опис: Вертикални споразуми. Захтеви се односе на 
споразуме - уговоре о резервацији испорука закључене између Тigar Тyres и 
осталих странака у поступку, појединачно. Предмет захтева се састоји у 
ексклузивној дистрибуцији одређених брендова које друштво Тigar Тyres 
производи кроз модел пословања који подразумева резервацију капацитета 
производне линије. 
 
Одлука Комисије: Комисија је решењима одобрила изузеће рестриктивних 
споразума од забране у трајању од три године од дана доношења решења. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

S.C. Michelin Romania; Рај транс доо 
Крагујевац; СЗР Адам Београд; Топ стоп ауто 
доо Нови Сад и Фока доо Ниш 

 
Врста споразума и краћи опис: Вертикални споразуми. Захтевима је тражено 
продужење периода појединачног изузећа од забране рестриктивних споразума: 
Уговор о пословању у малопродаји ЦЦ798, закључен дана 27.02.2015 године 
између S.C. Michelin и привредног друштва друштва Рај транс, Уговор о пословању 
у малопродаји ЦЦ924, закључен дана 07.04.2015. године између S.C. Michelin и 
привредног друштва СЗР Адам, Уговор о пословању у малопродаји ЦЦ872, 
закључен дана 27.02.2015. године закључен између S.C. Michelin, и привредног 
друштва Топ стоп ауто и Уговор о пословању у малопродаји ЦЦ800, закључен дана 
27.02.2015. године закључен између S.C. Michelin и друштва Фока. Предмет 
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уговора се односи на уређивање додатних права и обавеза уговорних страна, а у 
вези са обављањем делатности трговине на мало. 
 
Одлука Комисије: Комисија је решењима изузела од одобрила изузеће 
рестриктивног споразума од забране којима се продужава трајање уговора којима 
је истекло изузеће, са трајањем до 28.02.2018. године. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Wiener осигурање Städtische осигурање адо 
Београд и Uniqa осигурање адо Београд 

 
Врста споразума и краћи опис: Хоризонтални споразум о саосигурању. Од 
Комисије је тражено појединачно изузеће од забране споразума групе понуђача о 
заједничком учешћу у поступку Јавне набавке број 8/16, за Наручиоца Градска 
управа града Београда - Секретаријат за образовање и дечију заштиту. 
 
Одлука Комисије: Комисија је решењем одобрила изузеће рестриктивног 
споразума од забране у периоду од једне године од почетка покрића. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Elixir Прахово дoo Прахово и Elixir Фосфати 
доо Шабац 

 
Врста споразума и краћи опис: Захтевом је од Комисије тражено изузеће од 
забране Уговора о снабдевању фосфорном киселином квалитета за животињску 
храну. У тренутку подношења захтева и одлучивања о захтеву, Elixir Прахово је 
било једини члан у друштву Elixir Фосфати. 
 
Одлука Комисије: Комисија је закључком одбацила захтев за појединачно изузеће 
рестриктивног споразума од забране. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Nike European Operations Netherlands B.V и 
Sport Time доо Београд 

Врста споразума и краћи опис: Вертикални споразум. Захтевом је тражено 
изузеће рестриктивног споразума о дистрибуцији Nike производа у Републици 
Србији, од забране. 

 
Одлука Комисије: Комисија је решењем одобрила изузеће рестриктивног 
споразума од забране у трајању до 31.12.2019. године.  
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Wiener Städtische осигурање адо Београд; 
Ауто мото савез осигурање адо Београд 

 
Врста споразума и краћи опис: Хоризонтални споразум о саосигурању. Захтевом 
је тражено изузеће рестриктивног споразума о заједничком учешћу у поступку 
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Јавне набавке ЈН МВ 4/2017 за Наручиоца Гимназија Јован Јовановић Змај Нови 
Сад, од забране. 
 
Одлука Комисије: Комисија је закључком одбацила захтев, јер се, по оцени 
Комисије, споразум не може окарактерисати као рестриктиван. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Теленор банка ад Београд и Теленор доо 
Београд 

 
Врста споразума и краћи опис: Захтев за појединачно изузеће споразума од 
забране се односи на Оквирни уговора о сарадњи између Telenor д.o.o. и Telenor 
banka а.д.  
 
Одлука Комисије: Комисија је решењем обуставила поступак за појединачно 
изузеће рестриктивног споразума од забране, јер су подносиоци повезана правна 
лица. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Агрокор дд Загреб, Хрватска и Ardo Holding 
НВ, Ardooie (Белгија) 

 
Врста споразума и краћи опис: Хоризонтални споразум. Захтевом за појединачно 
изузеће од забране тражено је изузеће Уговора о заједничком улагању са 
прилозима. 
 
Одлука Комисије: Комисија је донела закључак којим се обуставља поступак због 
одустанка странака од предметног захтева. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Generali osiguranje Srbija адо Београд и 
Wiener Städtische осигурање адо Београд 
Београд 

 
Врста споразума и краћи опис: Хоризонтални споразум о саосигурању. Захтевом 
је тражено изузеће рестриктивног споразума о заједничком учешћу у поступку 
Јавне набавке број 103/У/16 за Наручиоца Контрола летења Србије и Црне Горе – 
SMATSA. 
 
Одлука Комисије: Комисија је донела закључак којим се обуставља поступак због 
одустанка странака. 
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Wiener Städtische осигурање адо Београд и 
Uniqa осигурање адо Београд 
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Врста споразума и краћи опис: Хоризонтални споразум о саосигурању. Захтевом 
је тражено изузеће од забране споразума групе понуђача о заједничком учешћу у 
поступку Јавне набавке број OPOS 9/2017 наручиоца Служба за заједничке послове 
Града Новог Сада. 
 
Одлука Комисије: Комисија је донела Решење о обустави поступка јер је оцењено 
да се није радило о рестриктивном споразуму.  
 

Странка 
– подносилац захтева: 

Merck Sharp & Dohme B.V, Netherlands и 
Phoenix Pharm доо Београд 

 
Врста споразума и краћи опис: Вертикални споразум. Захтевом је тражено 
изузеће од забране споразума о ексклузивној дистрибуцији лекова произвођача 
Merck Sharp Dohme на територији Републике Србије. 
 
Одлука Комисије: Комисија је решењем одобрила продужетак трајања условно 
одобреног појединачног изузећа до 14.2.2018. године, изузеће је условљено 
достављањем извештаја о закљученим уговорима о дистрибуцији између Phoenix 
Pharm и других дистрибутера на велико, о учешћу Phoenix Pharm и других 
дистрибутера у јавним набавкама, о захтевима за издавање овлашћења и 
обавештења уколико Merck Sharp Dohme постане трговац на велико. 
 

6.2.2. Поступци појединачног изузећа у току - на дан 31.12.2017. године 

Странке у поступку 
– подносиоци захтева: 

S.C. Michelin Romania S.A. Букурешт; Рај транс 
доо Крагујевац; СЗР Адам Београд; Топ стоп 
ауто доо Нови Сад; Фока д.о.о. Ниш 

 
Врста споразума чије се изузеће тражи: Вертикални споразум. Предмет захтева 
се односи на уговоре о пословању у малопродаји, који ближе уређују однос између 
партнера и Michelin-а у погледу ознаке квалитета, финансијске стимулације и др. 
 

Странке у поступку 
– подносиоци захтева: 

Elixir Прахово дoo Прахово; Elixir Фосфати 
доо Шабац; Phosphea Danube доо Београд 

 
Врста споразума чије се изузеће тражи: Вертикални споразум. Предмет захтева 
за изузеће од забране је Уговор о снабдевању фосфорном киселином квалитета за 
животињску храну. 
 

Странке у поступку 
– подносиоци захтева: 

Novo Nordisk Pharma доо Београд и Phoenix 
Pharm доо Београд 
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Врста споразума чије се изузеће тражи: Вертикални споразум. Захтевом је 
тражено појединачно изузеће од забране споразума о дистрибуцији одређених 
лекова Novo Nordisk Pharma-e на територији Републике Србије. 
 

Странке у поступку 
– подносиоци захтева: 

Merck Sharp & Dohme B.V, Netherlands и 
Phoenix Pharm доо Београд 

 
Врста споразума чије се изузеће тражи: Вертикални споразум. Захтевом је 
тражено појединачно изузеће од забране споразума о ексклузивној дистрибуцији 
лекова Merck Sharp Dohme-а на територији Републике Србије. 
 

Странке у поступку 
– подносиоци захтева: 

Roche доо Београд и Phoenix Pharm доо 
Београд 

 
Врста споразума чије се изузеће тражи: Вертикални споразум. Захтевом је 
тражено појединачно изузеће од забране споразума о ексклузивној дистрибуцији 
лекова Roche лекова на територији Републике Србије. 

 

Странке у поступку 
– подносиоци захтева: 

Stihl доо Београд; Бојана Мијић ПР Поправка 
осталих и личних предмета и предмета а 
домаћинство Мото Сервис МБС Сомбор 

 
Врста споразума чије се изузеће тражи: Вертикални споразум. Захтевом за 
појединачно изузеће од забране рестриктивног споразума тражено је изузеће 
Анекса о приступању Уговору о селективној дистрибуцији STIHL и VIKING 
производа. 

 

6.3. Иницијативе за покретање поступка за утврђивање повреде 
конкуренције и други начини откривања повреда 

Да би Комисија покренула поступак по службеној дужности ради утврђивања 
постојања повреде конкуренције, Закон прописује да је потребно да се основано 
претпостави да је дошло до повреде. Било које лице може поднети иницијативу за 
покретање поступка по службеној дужности, што се често и дешава, а Комисија 
испитује постојање основане претпоставке и у случајевима када на други начин 
дође до сазнања о потенцијалној повреди конкуренције.  
 
Комисија је током 2017. године испитивала постојање основане претпоставке да је 
дошло до повреде конкуренције у 82 случаја. Чак у 67 случајева поступање је 
окончано без покретања поступка, док је у три случаја председник Комисије 
закључком покренуо поступак по службеној дужности ради испитивања постојања 
повреде конкуренције. Закључно са даном 31.12.2017. године у обради је било 12 
предмета, отворених по иницијативама. 
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Табела број 9: 
Структура испитивања постојања основане претпоставке да је дошло до 
повреде конкуренције 

 

 
Поредећи податке из 2017. године са подацима из ранијег периода, Комисија је 
забележила значајан пораст укупног броја случајева у којима је испитивано 
постојање основане претпоставке, као и број обрађених случајева у којима није 
основано претпостављено постојање повреде.  
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Графикон број 7: 
Преглед испитивања постојања основане претпоставке да је дошло до повреде 
конкуренције у периоду 2013-2017. 

 

 
 

6.3.1. Обрађене иницијативе - покренути поступци по службеној 
дужности 

Странка на коју се односи 
иницијатива: 

Сирмиумбус доо Сремска Митровица 

Врста повреде на коју се 
иницијативом указује: 

Злоупотреба доминантног положаја – члан 16. 
Закона 

 
Садржина иницијативе: У иницијативи је наведено да је Сирмиумбус, као 
управљач аутобуском станицом, утврдио непримерено високу цену перонске карте 
и то искључиво за путнике на међународној аутобуској линији конкурента 
превозника у износу од 500,00 динара. У иницијативи је додато да се перонска 
карта за путнике превозника Сирмиумбус на истој линији наплаћује у износу од 
90,00 динара, док се путницима који путују за Хрватску перонска карта наплаћује у 
износу од 250,00 динара. 
 
Исход иницијативе: Након анализе навода из Иницијативе, прикупљених 
информација и прописа којим се уређује област пружања станичних услуга на 
аутобуским станицама, основано је претпостављено да се ради о радњама друштва 
Сирмиумбус које су за циљ или последицу имале или могле имати значајно 
ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције. Стога је председник 
Комисије закључком од 22.09.2017. године против друштва Сирмиумбус покренуо 
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поступак по службеној дужности ради испитивања постојања повреде конкуренције 
из члана 16. Закона. Комисија је подносиоца иницијативе обавестила о исходу 
иницијативе. 
 
Више информација о поступку по службеној дужности у секцији број 6.1.2. Управни 
поступци у току. 
 

Странка на коју се односи 
иницијатива: 

Ниш-експрес ад Ниш 

Врста повреде на коју се 
иницијативом указује: 

Злоупотреба доминантног положаја – члан 16. 
Закона 

 
Садржина иницијативе: У иницијативи је наведено да је Ниш-експрес, као 
управљач једином аутобуском станицом у Нишу, донео ценовник станичних услуга 
на АС Ниш и АС Бабушница, којим се станичне услуге путницима пружају под 
различитим условима. Наведено је да износи станичних услуга зависе од тога да ли 
је превозна карта купљена на шалтерима аутобуске станице у Нишу, као и у 
зависности од тога да ли је карта купљена за превозника Ниш-експрес или за 
другог превозника. 
 
Исход иницијативе:  Након анализе навода из иницијативе, прикупљених 
информација и прописа којим се уређује област пружања станичних услуга на 
аутобуским станицама, основано је претпостављено да се ради о радњама друштва 
Ниш-експрес које су за циљ или последицу имале или могле имати значајно 
ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције. Стога је председник 
Комисије закључком од 17.11.2017. године против друштва Ниш-експрес покренуо 
поступак по службеној дужности ради испитивања постојања повреде конкуренције 
из члана 16. Закона. Комисија је подносиоца иницијативе обавестила о исходу 
иницијативе. 
 
Више информација о поступку по службеној дужности у секцији број 6.1.2. Управни 
поступци у току. 
 

Странка на коју се односи 
иницијатива: 

Имлек доо Београд и Круна-Комерц доо 
Београд 

Врста повреде на коју се 
иницијативом указује: 

Рестриктивни споразум – члан 10. Закона 

 
Садржина иницијативе: У иницијативи је наведено да су друштва Имлек и Круна 
комерц закључили рестриктивни споразум којим су Круна-Комерцу омогућени 
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повољнији услови учешћа у поступку јавне набавке ЈН 38/16 наручиоца Клинички 
центар Крагујевац. 
 
Исход иницијативе:  Испитујући основаност навода из иницијативе, Комисија је 
прибавила релевантну документацију, укључујући и предметни уговор закључен 
између друштава Имлек и Круна комерц. Након анализе расположиве 
документације основано је претпостављено да су друштва Имлек и Круна комерц 
закључили рестриктивни споразум, због чега је председник Комисије закључком од 
31.05.2017. године покренуо поступак по службеној дужности ради испитивања 
постојања повреде конкуренције из члана 10. Закона. Комисија је подносиоца 
иницијативе обавестила о исходу иницијативе. 
 
Више информација о поступку по службеној дужности у секцији број 6.1.2. Управни 
поступци у току. 
 

Странка на коју се односи 
иницијатива: 

Б2М доо Београд; Grafo Trade доо Београд; 
Тргодунав доо Београд; Master Clean Express 
доo Палић 

Врста повреде на коју се 
иницијативом указује: 

Рестриктивни споразум – члан 10. Закона 

 
Садржина иницијативе: У иницијативи је наведено да су се друштва Б2М Grafo 
Trade, Тргодунав и Master Clean Express договорила у погледу цена са којима ће 
учествовати на јавној набавци ЈН број 49/16 наручиоца Министарство одбране, 
Сектор за материјалне ресурсе, Управа за снабдевање, Дирекција за набавку и 
продају. 
 
Исход иницијативе: Испитујући наводе из иницијативе, Комисија је од наручиоца 
прибавила документацију из предметне јавне набавке. Након детаљне анализе 
расположиве документације, Комисија је основано претпоставила да су друштва: 
Б2М, Тргодунав, Grafo Trade, Master Clean Express и АД ХИ Панонија Панчево 
утврдила продајне цене и друге услове трговине на тржишту јавне набавке 
ЈН49/16, чиме би извршили повреду конкуренције. Стога је председник Комисије 
закључком од 22.05.2017. године против наведених друштава покренуо поступак 
по службеној дужности ради испитивања постојања повреде конкуренције из члана 
10. Закона. Комисија је подносиоца иницијативе обавестила о исходу иницијативе. 
  
Више информација о поступку по службеној дужности у секцији број 6.1.2. Управни 
поступци у току. 
 

6.3.2. Обрађене иницијативе – окончано без покретања поступка по 
службеној дужности 

У извештајном периоду Комисија је обрадила укупно 67 иницијатива по којима 
нису покренути поступци испитивања повреде конкуренције по службеној 
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дужности. Поред наведених иницијатива, Комисија је на основу информација и 
других расположивих података у три случаја испитивала постојање основане 
претпоставке да је дошло до повреде конкуренције, што је окончано без покретања 
поступка.  
 
Сагласно члану 35. Закона, Комисија покреће поступак испитивања повреде 
конкуренције по службеној дужности, када на основу достављених иницијатива, 
информација и других расположивих података, основано претпостави постојање 
повреде конкуренције, као и у случају испитивања концентрације у смислу члана 
62. Закона. 
 
С обзиром на то да, након обраде ових иницијатива, Комисија није могла основано 
претпоставити постојање повреда конкуренције на које се у иницијативама 
указивало, подносиоци иницијатива који нису анонимни су обавештени да нису 
испуњени законски услови за покретање поступака по службеној дужности. 
 
Од укупно 67 иницијатива које су обрађене, 35 иницијатива се односило на 
наводне повреде конкуренције из члана 10. Закона, односно на рестриктивне 
споразуме, 22 иницијативе односиле су се на наводне повреде конкуренције из 
члана 16. Закона, односно на злоупотребе доминантног положаја, док је 10 
иницијатива указивало на кумулацију повреда из чланова 10. и 16. Закона.  
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Комисија је и самоиницијативно испитивала постојање основане претпоставке да 
је дошло до повреде конкуренције, а на основу информација прибављених из 
средстава јавног информисања и других расположивих извора. Тако је у два 
случаја самоиницијативно испитивано постојање основане претпоставке да је 
дошло до злоупотребе доминантног положаја, док је у једном случају испитивано 
постојање рестриктивног споразума супротног Закону. 
 
Иницијативе су углавном подносила правна лица, и то 45 (23 иницијативе за 
наводно постојање рестриктивних споразума, 13 иницијатива за наводну 
злоупотребу доминантног положаја и девет иницијатива за наводно кумулативно 
постојање ове две врсте повреде конкуренције). Физичка лица су поднела 17 
иницијатива (10 иницијатива за наводно постојање рестриктивних споразума, шест 
иницијатива за наводну злоупотребу доминантног положаја и једна иницијатива за 
наводно кумулативно постојање ове две врсте повреде конкуренције). Пет 
иницијатива је поднето анонимно, од чега две за наводно постојање рестриктивног 
споразума, а три за наводну злоупотребу доминантног положаја. 
 

Графикон бр. 9: 
Структура наводних повреда 
конкуренције на које је Комисији 
указано иницијативама 

Графикон бр. 8: 
Структура наводних повреда 
конкуренције које је Комисија 
анализирала самоиницијативно 
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Графикон број 10: 
Структура поднетих иницијатива за испитивања постојања повреде 
конкуренције 

 
 

Графикон број 11: 
Структура подносилаца иницијатива за испитивања постојања повреде 
конкуренције 
 

27%

59%

14%

Наводни 

рестриктивни 

споразуми

Физичка лица

Правна лица

Анонимни 
подносиoци

28%

66%

6%

Наводне 

злоупотребе 

доминантног 

положаја

Физичка лица

Правна лица

Анонимни 
подносиoци

10%

90%

Наводно постојање и 

рестриктивних 

споразума и 

злоупотребе 

доминантног 

положаја

Физичка лица

Правна лица
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Поступање Комисије које је окончано без покретања поступка по службеној 
дужности у највећем броју случајева (26) се односило на поступке јавних набавки у 
којима би се надлежност Комисије могла односити на забрањене споразуме 
понуђача и/или заинтересованих лица познате као „намештене понуде“. Ни у 
једном од случајева у којима се помињало евентуално договарање наручиоца са 
конкретним понуђачем или прописивање тендерских услова које су подносиоци 
иницијатива сматрали дискриминаторним и којима се фаворизује одређени 
понуђач, Комисија није могла основано да претпостави постојање повреде 
конкуренције, односно није могла да поступи у оквиру својих надлежности. 
 

Графикон број 12: 
Заступљеност тржишта јавних набавки у предметима окончаним без 
покретања поступка по службеној дужности 

 
Међу осталим тржиштима производа на којима је Комисија испитивала постојање 
основане претпоставке да је дошло до повреде конкуренције, издвајају се 
дистрибуција медијског садржаја, пружање услуга мобилне телефоније, пружање 
услуга сахрањивања и давања у закуп гробних места, и дистрибуција електричне 
енергије. Испитивано је постојање основане претпоставке да је дошло до повреде 
конкуренције и на следећим тржиштима: снабдевање електричном енергијом, 
снабдевање топлотном енергијом, пружање услуга оглашавања, градски и 
приградски превоз, међумесни превоз, велепродаја хлеба, одвоз смећа и 
дистрибуција воде, организација сајма књига, и др. 
 

6.3.3. Иницијативе чија је обрада у току на дан 31.12.2017. године 

На крају извештајног периода, са стањем на дан 31.12.2017. године, у поступку 
обраде која се наставља и у наредном извештајном периоду, у Комисији се налази 
укупно 12 иницијатива за испитивање повреда конкуренције. 
 
Од укупног броја иницијатива у раду, пет се односи на наводне повреде из члана 
10. Закона – рестриктивни споразуми, шест се односи на наводне повреде из члана 
16. Закона – злоупотреба  доминантног положаја, а једна се односи на наводне 
повреде из чланова 10. и 16. Закона, кумулативно. 
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Од укупног броја иницијатива у раду, четири се односе на наводне повреде 
учињене у поступцима јавних набавки. Остале иницијативе се односе на тржишта 
производа: велепродаја чврстих горива, дистрибуција медијских садржаја, 
дистрибуција електричне енергије, приказивање филмских остварења, велепродаја 
атлетске опреме и др. 
 
Правна лица су поднела седам иницијатива по којима се и даље поступа, две су 
поднела физичка лица, а три су поднете анинимно. Правна лица су поднела две  
иницијативе за наводну повреду из члана 10. Закона – рестриктивни споразум, 
четири иницијативе за наводну повреду из члана 16. Закона – злоупотреба 
доминантног положаја, и једну за наводне повреде из чланова 10. и 16. Закона, 
кумулативно. Физичка лица су подносила иницијативе на околност постојања 
злоупотребе доминантног положаја, а анонимне иницијативе су подношене за 
наводно постојање рестриктивних споразума. 

 
Табела број 10: 
Сумарни приказ рада Комисије у сегменту утврђивања повреда конкуренције 
 

Врста предмета 
Пренос из 

ранијег 
периода 

Настало у 
2017. години 

Број одлука  
У раду на дан 

31.12.2017. 
године 

Злоупотребе 
доминантног 

положаја 
3 3 3 3 

 
Рестриктивни 

споразуми 
 

5 3 5 5 

Појединачна 
изузећа 

рестриктивних 
споразума од 

забране 

7 31 30 9 

Утврђивање 
постојања 
основане 

претпоставке на 
основу 

иницијатива и 
сазнања 

9 73 70 12 

УКУПНО 

 
24 

 
110 

108 29 
 

134 
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6.4. Одлуке Управног суда и Врховног касационог суда  

6.4.1. Одлуке Управног суда у 2017. години 

1. Пресудом Управног суда од 06.04.2017. године одбијена је тужба привредног 
друштва ЕПС Дистрибуција доо Београд ради поништаја решења Комисије од 
23.12.2016. године, којим је утврђена повреда конкуренције (злоупотреба 
доминантног положаја). 

2. Пресудом Управног суда од 27.04.2017. године одбијена је тужба привредног 
друштва Бора Кечић – специјални транспорти доо Београд и привредног друштва 
Large Transport доо из Београда ради поништаја решења Комисије од 12.12.2016. 
године, којим је утврђена повреда конкуренције (рестриктивни споразум - 
„намештена понуда“). 

3. Решењем Управног суда од 24.07.2017. године, одбачена је тужба привредног 
друштва AVCOM доо Београд, због недостатка активне легитимације за покретање 
управног спора. Тужба је у наведеном предмету поднета против решења 
Комисије од 29.05.2017. године, којим је одлучено о изузећу рестриктивног 
споразума од забране. 

4. Решењем Управног суда од 12.10.2017. године, одбијен је предлог за враћање у 
пређашње стање и одбачена тужба привредног друштва GIMELNET доо Банатско 
Карађорђево због недостатка активне легитимације. Тужба је у наведеном 
предмету понета против решења Комисије од 29.05.2017. године, којим је 
одлучено о изузећу рестриктивног споразума од забране. 

5. Пресудом Управног суда од 19.10.2017. године одбијена је тужба привредног 
друштва AMM Immovables доо Београд због ћутања управе (предмет Beteco, Sagoja 
и AMM Immovables – „намештена понуда”). 

 

6.4.2. Одлуке Врховног касационог суда у 2017. години 

1. Пресудом Врховног касационог суда од 22.06.2017. године одбијен је захтев 
Комисије за преиспитивање пресуде Управног суда од 26.10.2016. године 
(предмет СТКР Шахин из Београда, предузетник Зинаида Коњевић – рестриктивни 
споразум). 

2. Пресудом Врховног касационог суда од 19.10.2017. године, одбијени су захтеви 
привредног друштва Бора Кечић – специјални транспорти доо Београд и 
привредног друштва Large Transport доо из Београда за преиспитивање пресуде 
Управног суда од 27.04.2017. године (рестриктивни споразум - „намештена 
понуда“).  

3. Пресудом Врховног касационог суда од 17.11.2017. године, уважен је захтев 
привредног друштва ЕПС Дистрибуција доо Београд и укинута пресуда Управног 
суда од 06.04.2017. године, којом је одбијена тужба ЕПС Дистрибуција доо 
Београд за поништај решења Комисије од 23.12.2016. године (повреда 
конкуренције – злоупотреба доминантног положаја). 
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6.4.3. Поступци пред Управним судом у току на дан 31.12.2017. године  

1. Тужбом привредног друштва Prointer IT Solutions and Services доо Београд 
покренут је управни спор ради поништаја решења Комисије од 12.07.2017. 
године, којим је утврђено да је спроведена концентрација супротно обавези 
прибављања претходног одобрења за спровођење концентрације. Комисија је 
Управном суду доставила одговор на тужбу и списе предмета. Oчекује се 
доношење одлуке Управног суда. 

2. Тужбом привредног друштва Beteco доо Београд, покренут је управни спор због 
ћутања управе (предмет Beteco, Sagoja и AMM Immovables – „намештена 
понуда”). Комисија је Управном суду доставила одговор на тужбу и списе 
предмета. Очекује се доношење одлуке Управног суда. 

3. Тужбом Адвокатске коморе Србије покренут је управни спор ради поништаја 
закључка Комисије од 29.09.2017. године којим је одбијен захтев тужиоца за 
прекид управног поступка. Комисија је Управном суду доставила одговор на 
тужбу и списе предмета. Очекује се доношење одлуке Управног суда. 

4. Пресудом Врховног касационог суда од 17.11.2017. године укинута је пресуда 
Управног суда од 06.04.2017. године (ЕПС Дистрибуција доо Београд – 
злоупотреба доминантног положаја), предмет је враћен Управном суду на 
поновно одлучивање. Очекује се поновно поступање Управног суда по тужби 
ЕПС Дистрибуција доо Београд. 

 

6.4.4. Поступци пред Уставним судом у току на дан 31.12.2017. године 

1. Комисија је Уставном суду поднела уставну жалбу због повреде права на 
правично суђење (предмет Beteco, Sagoja и AMM Immovables – „намештена 
понуда”). Поступак је у току. 
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7. ИСПИТИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈА 
 
Комисија обавља део својих надлежности које се тичу контроле концентрација 
применом правила која су прописана Законом. Комисија у управном поступку 
одлучује о дозвољености концентрација, решава о правима и обавезама учесника у 
концентрацији и других учесника на тржишту који учествују у поступцима 
испитивања концентрација, и издаје мишљења у вези са применом одредаба Закона 
које се односе на концентрације. 
 
Законом се утврђује појам концентрација и прописују обавезе учесника на тржишту 
који испуњавају услове у погледу обавезе подношења пријаве концентрације, као и 
поступање Комисије по поднетим пријавама. Законом су предвиђене и врсте одлука 
које Комисија доноси у поступку испитивања концентрација, доносиоци ових 
одлука, рокови у којима оне морају бити донете, као и начин рачунања тих рокова. 
Уколико у Законом прописаном року Комисија не донесе решење у поступку 
испитивања концентрације, примењује се правило према којем се сматра да је 
концентрација одобрена, односно важи позитивна претпоставка, према којој се 
„ћутање управе“ изједначава са одобрењем концентрације. Упркос сталном 
повећању броја предмета у области концентрација на годишњем нивоу и кратким 
роковима за њихово решавање, Комисија у досадашњој пракси није имала овакав 
исход поступака везаних за испитивање концентрација. 
 
Поступак испитивања концентрација заснива се на ex ante контроли концентрација, 
односно прописаном обавезном подношењу пријаве концентрације и добијању 
одобрења пре њеног спровођења. Обавеза подношења пријаве концентрације 
постоји у случајевима када су испуњени услови из члана 61. Закона који се односе 
на годишње приходе учесника у концентрацији. Комисија утврђује дозвољеност 
концентрације у односу на критеријуме из члана 19. Закона, и у складу са тим 
доноси одговарајућу одлуку. Током трајања поступка испитивања концентрације 
учесници у концентрацији су дужни да прекину спровођење концентрације до 
доношења одлуке Комисије у складу са чланом 64. Закона. 
 
Овакав начин поступања Комисије по поднетим пријавама концентрација 
подразумева да она мора да предвиди ефекте спровођења конкретне 
концентрације, како оне позитивне, тако и негативне, у складу са чиме ће 
конкретну концентрацију одобрити, условно одобрити или забранити. Због тога, 
одлуке Комисије донесене у поступцима испитивања концентрација имају значај и 
на будуће понашање учесника на тржишту. 
 
Када у поступку који води по поднетој пријави концентрације, може основано да 
претпостави да та концентрација испуњава услове дозвољености у складу са чланом 
19. Закона, Комисија 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 оваквом 
испитивању концентрација. Условно одобрење концентрације регулисано је чланом 
66. Закона, којим је предвиђено да Комисија доноси одлуку којом одобрава 
концентрацију и одређује посебне услове, рокове за њихово извршавање и начин 
контроле извршавања услова, ако на основу изјашњења подносиоца пријаве 
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процени да су предложени посебни услови које је подносилац спреман да прихвати, 
подобни за остваривање услова дозвољености концентрације из члана 19. Закона. 
 
Комисија у поступцима испитивања сложенијих концентрација, у оквиру 
економске аргументације за своје одлуке, примењује економске анализе 
предметног тржишта уз уважавање специфичности конкретног случаја. 
 
Законом је регулисано у којим ситуацијама се може одбацити поднета пријава 
концентрације, а то је неиспуњавање услова из члана 61. Закона или непоступање 
странке – подносиоца пријаве по налогу Комисије којим се захтева допуна поднете 
пријаве. Нормативни оквир за испитивање концентрација, осим Закона, чине и два 
подзаконска акта, и то Уредба о садржини и начину подношења пријаве 
концентрације и Уредба о критеријумима за утврђивање релевантног тржишта. 
 
Влада Републике Србије је донела нову Уредбу о садржини и начину подношења 
пријаве концентрације („Службени гласник РС“, број 5/2016). Усвајањем нове 
уредбе, прихваћена су важећа решења ЕУ о скраћеној пријави концентрације (short 
form notification), која је у право ЕУ уведена 1994. године, на основу Уредбе ЕУ о 
концентрацијама између учесника на тржишту из 1989. године, и која је 
предвиђена и прописима ЕУ донетим на основу Уредбе ЕУ о концентрацијама 
између учесника на тржишту из 2004. године, укључујући касније измене и допуне 
ових прописа. Разлози који оправдавају доношење нове уредбе односе се на процес 
усклађивања права Републике Србије са правом ЕУ, као и на поједностављење и 
олакшавање подношења пријаве концентрације, с обзиром на то да нова уредба 
омогућава учесницима на тржишту да, под одређеним условима, Комисији доставе 
знатно мање података и документације приликом подношења пријаве. Наведени 
разлози за доношење ове уредбе су врло брзо потврђени и у пракси, тако да је током 
2017. године, највећи број скраћених поступака испитивања концентрација 
покренут управо подношењем пријаве концентрације у скраћеном облику. Додатно, 
Комисија је у великом броју случајева, применом института pre-notification meeting 
(консултације пре подношења пријаве), учесницима на тржишту, на њихов захтев, 
омогућила да отклоне све евентуалне недоумице у вези са применом ове уредбе, 
нарочито разматрајући испуњеност услова за подношење скраћене пријаве. Новом 
уредбом су наведени и примери када није могуће поднети пријаву концентрације у 
скраћеном облику, чак и онда када су испуњени услови за подношење скраћене 
пријаве предвиђени овом уредбом, ако околности случаја упућују на могуће 
неиспуњавање услова дозвољености концентрације.  
 
Све одлуке у поступцима испитивања концентрација су јавно доступне на сајту 
Комисије, што доприноси обезбеђивању транспарентности праксе Комисије. 
Комисија објављује анонимизиране верзије одлука, у складу са новом Одлуком о 
начину објављивања одлука и аката и о замени, односно изостављању 
(анонимизацији) података у одлукама и актима Комисије од 7. фебруара 2017. 
године, ако је у предметном случају одобрена заштита података у складу са чланом 
45. Закона. У посматраном периоду, у готово свим поступцима испитивања 
концентрација, постављен је бар један захтев за заштиту извора података или 
одређених података (заштићени подаци), тако да и одлучивање по истим 
представља све захтевније ангажовање Комисије. 



 

64 

Табела број 11: 
Сумарни приказ рада Комисије у сегменту испитивања концентрација 
 

Врста поступка 
Окончани 
поступци 

Поступци 
пренети у 

2018. годину 

Концентрације одобрене у 
скраћеном поступку (тип акта – решење) 

139 14 

Концентрације испитиване у поступку по 
службеној дужности (тип акта – решење), 

од тога: 
 

 условно одобрене 

 безусловно одобрена 

 поступак у току 

 повреда закона 
 

 
 
 

1 
- 
- 
1 

 
 
 
- 
- 
1 
- 

Обустављен поступак по 
пријави концентрације због одустанка странке 

(тип акта – закључак) 
2 - 

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

4 - 

Обустављен - прекинут поступак покренут по 
службеној дужности (тип акта – закључак) 

1 - 

УКУПНО 148 15 
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Графикон број 13: 
Структура одлука којима се окончава поступање у сегменту испитивања 
концентрација 

 
Од укупног броја поднетих пријава у 2017. години (138), њих 105, односно 76,09%, 
поднето је од стране иностраних правних лица, док су 33 пријаве концентрације 
(23,91%) поднете од стране домаћих правних лица, односно привредних субјеката – 
учесника на тржишту који су регистровани и активни на тржишту Републике 
Србије.  
 

Графикон број 14:  
Структура подносилаца пријава концентрације 
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Када се подносиоци пријава концентрација које су одобрене у скраћеном поступку 
(139), класификују према земљама у којима су регистровани, проистиче закључак 
да су највећи број пријава концентрација поднела друштва из Републике Србије 
(33). 
 
Према броју поднетих пријава по критеријуму држава из којих потичу, издвајају се 
друштва из Немачке (24), Аустрије (13), САД и Холандије по седам, Велике 
Британије, Луксембурга и Кипра по пет пријава. По три пријаве поднела су друштва 
регистрована у Норвешкој, Швајцарској, Хрватској, Италији, Мађарској, Словенији, 
Пољској и Белгији, по две пријаве поднела су друштва из Израела, Данске, 
Француске и Русије, док су друштва из дванаест држава поднела по једну пријаву 
концентрације (Босна и Херцеговина, Белорусија, Шпанија, Шведска, Јапан, 
Кајманска острва, Бугарска, Канада, Хонг Конг, Бразил, Аустралија и Кина).  

 
Графикон број 15: 
Земља порекла подносиоца пријаве 

 
Према критеријуму пословних активности које су од стране подносилаца најчешће 
пријављиване Комисији, издвајају се сектор телекомуникација и информационих 
технологија са 27 пријава, фармацеутска индустрија, банкарски сектор и сектор 
осигурања са по 11 пријављених концентрација, хемијска индустрија са 10. Поред 
тога, значајан број пријава поднет је у областима попут туризма, некретнина, 
грађевинарства, путне индустрије, металског комплекса, дуванске индустрије, 
рециклаже отпада, итд. 
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Графикон број 16: 
Структура пословних активности у вези којих су подношене пријаве 
концентрација 

 
Број поднетих пријава у 2017. години (138), као и концентрације које су 
реализоване на основу издатих одобрења Комисије за њихово спровођење током 
извештајног периода, указују на пораст заинтересованости страних инвеститора за 
улагање у српску привреду. У прилог овакве оцене говори и чињеница да је током 
2017. године, дошло до промене власништва над једним бројем домаћих 
привредних субјеката. Њихови нови власници и контролори постале су непосредно 
или посредно иностране компаније. Такве пословне трансакције догодиле су се на 
тржишту изградње, управљања и располагања некретнинама, у области 
пољопривреде и прехрамбене индустрије, у фармацеутском сектору, металуршком 
комплексу, као и у неким другим областима привреде у Републици Србији. Такође, 
током извештајног периода, уочена је и појачана активност домаћих правних лица 
у области банкарског пословања и осигурања, што је резултирало преузимањем 
контроле од стране привредних субјеката из Републике Србије над више учесника 
на тржишту активним у овим областима који су били под контролом иностраних 
правних лица. 
 
Када је реч о концентрацијама које настају у процесу приватизације, Комисија је и 
у извештајној години издала већи број сагласности за њихово спровођење. Осим 
тога, Комисија је на захтев учесника у конкретним приватизационим процесима, у 
одређеном броју случајева, својим мишљењем, а у складу са Законом, утврдила 
непостојање обавезе учесника у овим трансакцијама да, пре њиховог спровођења, 
обезбеде сагласност Комисије за њихову реализацију, што ће детаљније бити 
обрађено у делу овог извештаја посвећеном издатим мишљењима од стране 
Комисије.  
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Члан 17. Закона дефинисао је случајеве у којима настаје концентрација учесника на 
тржишту. Када се укупан број издатих решења о одобравању концентрација у 
скраћеном поступку (139), разврста по овом законском критеријуму, види се да се 
највећи број издатих решења 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 (111 одлука, или 79,86%). 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, настало је 26 концентрација (18,70%). Коначно, 
најмањи број насталих концентрација, само две, односно 1,44% од укупног броја 
концентрација о којима је Комисија одлучивала у 2017. 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 број 17: 
Законски основ одобрених концентрација у скраћеном поступку 

 
Осим издатих решења о одобравању концентрација у скраћеном поступку (139), 
Комисија је на захтев странака, а на основу члана 45. Закона, током извештајног 
периода (2017. година), донела и велики број закључака о заштити података 
садржаних у пријавама концентрација, њиховим допунама и другим поднесцима 
који су достављени Комисији, о чему ће бити више речи у посебном делу овог 
извештаја. 
 

7.1. 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) 
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1. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва Хемофарм ад, Србија, над друштвом 
Velexfarm доо, Србија. 

2. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне 
контроле од стране друштва Robert Bosch GmbH, Немачка, преко свог 
зависног друштва Bosch Sicherheitssysteme, Немачка, над циљним 
пословањем које обухвата продају и корисничку подршку система видео 
надзора друштва Sony Corporation, Јапан, на свим тржиштима, осим у 
Јапану. 

3. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле од стране Јавног предузећа Србијагас, Република Србија, над 
Друштвом са ограниченом одговорношћу Тоза Марковић, Република 
Србија. 

4. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране друштва VIPnet doo, Хрватска, над друштвом Metronet 
Telekomunikacije dd, Хрватска. 

5. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле од стране друштва Kansai Paint Co. Ltd., Јапан, над друштвом 
Annagab S.A., Велико Војводство Луксембург, до које долази куповином 
100% његовог основног капитала од стране друштва Kansai Paint Co. Ltd. од 
досадашњих власника и посредне контроле над његовим зависним 
друштвом Хелиос Србија ад, Србија. 

6. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва Erste Card Club doo, Хрватска, над друштвом 
Diners Club International Belgrade доо, Србија, и посредне контроле над 
његовим зависним друштвом DC Travel доо, Србија. 

7. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне 
контроле од стране друштва, KKR & Co.L.P., Сједињене Америчке Државе, 
преко свог зависног друштва HK Holdings Co. Ltd., Јапан, над друштвом 
Hitachi Koki Co. Ltd., Јапан. 

8. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле привредног друштва Петрол доо Београд, Србија, над делом 
другог учесника на тржишту, Доо Промист Нови Сад, Србија, који може 
представљати самосталну пословну целину, и то над бензинском станицом 
у Лештанима, општина Гроцка, Србија. 

9. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране Друштвa за пружање услуга у области 
телекомуникација Telemach доо, Боснa и Херцеговинa, над појединим 
деловима друштва ASK доо, Боснa и Херцеговинa, и то над деловима 
имовине која служи за обављање делатности кабловске дистрибуције 
аудио-визуелног медијског садржаја. 

10. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле привредног друштва OTP banka dd, Хрватска, над привредним 
друштвом Société Générale Splitska banka dd, Хрватска. 

11. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем индиректне 
искључиве контроле од стране Брокерско-дилерског друштва M&V 
Investments ад Београд, Србија, над друштвом Alpha Bank Srbija ад Београд, 
Србија, чиме ће Агроиндустријска комерцијална банка АИК Банка ад 
Београд, Србија, стећи непосредну искључиву контролу. 
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12. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва Tetra Pak Processing Equipment Inc, САД, над 
одређеном имовином за производњу моцарела сирева привредног друштва 
Johnson Industries International Inc, САД. 

13. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва Monicomp, Мађарска, над друштвом и, 
Мађарска. 

14. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
појединачне контроле од стране друштва, Batus Holdings Inc, САД, над 
друштвом Reynolds American Inc, САД. 

15. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле 
привредног друштва British American Tobacco Investments (Central & Eastern 
Europe) Limited, регистрованог у Енглеској и Велсу, над правима 
интелектуалне својине и уговорима о интелектуалној својини везаним за 
дуван друштва Fabrika duhana Sarajevo, Босна и Херцеговина, и његовим 
зависним друштвом Tobacco Press доо Mостар, Босна и Херцеговина. 

16. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва Daxcom AB, Краљевина Шведска, а тиме и 
посредне појединачне контроле привредног друштва Telenor ASA, 
Краљевина Норвешка, над друштвом Avstampet Dec 2740 AB, Краљевина 
Шведска, које ће променити назив у Network Services Sweden AB. 

17. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране физичког лица Владимира Пурковића, над привредним друштвом 
Bussiness Support Company доо, Србија. 

18. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране друштва Amundi S.A., Француска, над следећим зависним 
друштвима друштва Pioneer Asset Management S.p.A., Италија: 1) Pioneer 
Investments Austria GmbH, Аустрија; 2) Pioneer Investment Company a.s., 
Чешка; 3) Pioneer Asset Management a.s., Чешка; 4) Pioneer Investments 
Kapitalanlage GmbH, Немачка; 5) Pioneer Global Investments Ltd, Ирска; 6) 
Pioneer Investment Management Ltd, Ирска; 7) Pioneer Investment Management 
SGR p.a., Италија; 8) Pioneer Asset Management S.A., Луксембург; 9) Pioneer 
Investment Management USA Inc., САД; 10) Pioneer Global Investments 
(Australia) PTY Ltd, Аустралија; 11) Pioneer Investment Fund Management Ltd, 
Мађарска; 12) Baroda Pioneer Asset Management Company Ltd, Индија; 13) 
Baroda Pioneer Trustee Company Private Ltd, Индија; 14) Pioneer Asset 
Management SAI S.A., Румунија; 15) Pioneer Investments (Schweiz) GmbH, 
Швајцарска; 16) Pioneer Global Investments (Taiwan) Ltd, Тајван; 17) Pioneer 
Pekao Investment Management S.A., Пољска; и 18) Pekao Pioneer Universal 
Pension Fund Company S.A., Пољска. 

19. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва DTEK Renewables B.V., Холандија, над 
друштвом Tryfanovka Energies LLC, Украјина. 

20. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва Јaffа фабрика бисквита доо Црвенка, Србија, 
а тиме и посредне појединачне контроле друштва Kappa Star Limited, 
Кипар, над друштвом Банини ад Кикинда у стечају, Србија. 
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21. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле привредног друштва Agrana Beteiligungs – Aktiengesellschaft, 
Аустрија, над привредним друштвом Суноко доо, Србија. 

22. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле привредног друштва Robert Bosch GmbH, Немачка, преко његовог 
зависног друштва - непосредног стицаоца друштва ETAS Embedded Systems 
Canada Inc, Канада, над привредним друштвом TrustPoint Innovations 
Technologies Ltd., Канада. 

23. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
појединачне контроле од стране друштва Swisslion доо Београд, Србија, над 
привредним друштвом Вршачки виногради ад Вршац у стечају, Србија. 

24. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле од стране привредног друштва Папир Сервис ФХБ доо Умка, 
Србија, над Друштвом са ограниченом одговорношћу Еко унија нематал доо 
Београд, Србија. 

25. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле од стране друштва Дијамант ад за производњу уља, масти и 
маргарина Зрењанин, Србија, над Друштвом са ограниченом одговорношћу за 
производњу Гранико у стечају, Србија. 

26. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне 
контроле од стране друштва KKR & Co. L.P., Сједињене Америчке Државе, 
преко својих зависних друштава Тim Bidco 1 Limited, Енглеска, и Тim Bidco II 
Corp., Сједињене Америчке Државе, над друштвима Travelopia Holdings 
Limited, Енглеска, и Travelopia USA Inc., Сједињене Америчке Државе. 

27. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле 
привредног друштва British American Tobacco Western Europe Commercial 
Trading Limited, Велика Британија, над правима интелектуалне својине и 
уговорима о интелектуалној својини везаним за дуван матичног друштва 
Bulgartabac Holding ad, Бугарска и његовог зависног друштва Blagoevgrad – 
BT ad, Бугарска, као и над њиховим зависним друштвима FDBL-B доо, 
Република Српска и Express, logistic and distribution EOOD, Бугарска. 

28. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле 
привредног друштва Neregelia Trading Limited, Кипар, над друштвом 
Montenomaks C&L doo, Црна Гора. 

29. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле 
привредног друштва Preston доо Нови Сад, над друштвом Беохемија-Инхем 
доо Зрењанин у стечају, Србија. 

30. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле 
привредног друштва Preston доо Нови Сад, Србија, над друштвом Беохемија 
доо Београд у стечају, Србија. 

31. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва E. I. du Pont de Nemours and Company, САД над 
пословањем које се односи на очување здравља и исхрану (Z&I) друштва 
FMC Corporation, САД укључујући и активности истраживања и развоја у 
вези са наведеним пословањем, али искључујући FMC–ово Omega-3 
пословање. 

32. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле од стране фондова којима управља Bain Capital Investors, LLC, 
Сједињене Америчке Државе и фондова којима управља Cinven Capital 
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Management (VI) Limited Partnership Incorporated, преко свог генералног 
партнера, Cinven Capital Management (VI) General Partner Limited, преко 
њиховог заједнички контролисаног друштва Nidda Heltcare Holding AG, 
Савезна Република Немачка, над друштвом Stada Arzneimittel AG, Савезна 
Република Немачка. 

33. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Кнез Петрол Земун доо над следећим 
бензинским станицама: 1) бензинска станица Меркур, Београд, Карабурма; 
2) бензинска станица Јупитер 2, Ниш; 3) бензинска станица Уран, Земун; 4) 
бензинска станица у Шапцу; и 5) бензинска станица у Крњачи, Београд. 

34. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва Serbia Broadband – Српске кабловске мреже 
доо Београд, Србија, над друштвом Kabel Group 85 Чачак, Република Србија. 

35. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне 
контроле од стране привредног друштва Nidec Corporation, Јапан, преко 
својих зависних друштава Nidec Europe B.V., Холандија, и Nidec Americas 
Holding Corporation, Сједињене Америчке Државе, над друштвима, Secop 
Holding GmbH, Немачка, Secop s.r.o., Словачка, Secop Compressors (Tianjin) 
Co. Ltd., Кина, и Secop Inc., САД. 

36. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва Дoo Промист Нови Сад, Република Србија, 
над друштвом Челик ад Бачки Јарак, Република Србија. 

37. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле од стране друштва United Media S.à.r.l., Велико Војводство 
Луксембург над друштвом Fight Channel doo, Република Хрватска. 

38. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране друштва Arriva Hrvatska doo, Хрватска, над друштвом Autotrans doo, 
Хрватска. 

39. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва Fresenius Kabi Deutschland GmbH, СР 
Немачка, над циљним пословањем које се односи на биолошки сличне 
лекове (биосимилари) привредног друштва Ares Trading SA, Швајцарска. 

40. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране друштва Предузећа за телекомуникације Телеком Србија акционарско 
друштво, Београд, Република Србија, над Друштвом за пројектовање и 
изградњу информационих система Yunet International доо Београд, Република 
Србија. 

41. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране друштва Strabag AG, Аустрија, над друштвом Предузеће за путеве 
Београд ад Београд – у стечају, Република Србија. 

42. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле од стране друштва Baumit Beteiligungen GmbH, Аустрија, над 
друштвом W&P Baustoffe GmbH, Аустрија, као и над жиговима и доменима 
BAUMIT и KEMA, који су сви део сектора за грађевинске материјале 
Wietersdorfer групе. 

43. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле привредног друштва Robert Bosch GmbH, СР Немачка, преко 
његовог зависног друштва у искључивом власништву - непосредног 
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стицаоца друштва Bosch Thermotechnik GmbH, Немачка, над привредним 
друштвом Deutsche Auftragsagentur GmbH, Немачка. 

44. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне 
појединачне контроле од стране друштва Al Robin & Cy S.C.A., Велико 
Војводство Луксембург, преко свог зависног друштва, Brammer Ltd., 
Уједињено Краљевство Велике Британије и Северне Ирске, над привредним 
друштвом Industrial Parts Holding, Француска. 

45. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва Telenor Communication II AS, а тиме и 
посредне контроле привредног друштва Тelenor ASA, над друштвом 701 
Search Pte. Ltd., до чега долази променом заједничке у појединачну 
контролу. 

46. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва Blitz S17-413 GmbH, СР Немачка, а тиме и 
посредне појединачне контроле привредног друштва Robert Bosch GmbH, СР 
Немачка, над друштвом Albertini Cesare S.p.A., Италија. 

47. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва AsterFarm доо Београд, над правним лицима 
Здравствена установа апотека Farmanea Београд, и Здравствена установа 
апотека Farmakop Ниш. 

48. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Alligator Topco Ltd, Израел, над холдинг 
друштвом 3M Attenti Holdings S.à. r.l., Луксембург. 

49. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране друштва Mercator-S2 доо Нови Сад, Србија, над делом другог 
учесника на тржишту друштва Аман доо, Београд, и то над пословним 
простором који се налази у Београду, општина Стари град, улица Цара 
Душана број36-40. 

50. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Sopharma Trading a.d., Бугарска, над 
привредним друштвом Лековит доо Шабац, Република Србија. 

51. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва IMS Internet Media Services Inc, САД, над 
друштвом Httpool Holdings UK Limited, Енглеска и Велс. 

52. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва Telenor Norge AS, потпуно зависног друштва 
Telenor ASA, Краљевина Норвешка, над привредним друштвом Ucom AS, 
Норвешка. 

53. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране друштва GetBack S.A., Пољска, над друштвом EGB Investments S.A., 
Пољска. 

54. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле од стране привредног друштва Hensoldt Holding Germany Gmbh, СР 
Немачка, над холдинг друштвом KH Holdco Limited, Уједињено Краљевство. 

55. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва Robert Bosch S.p.A., Италија, које је потпуно 
зависно друштво Robert Bosch GmbH, СР Немачка, над привредним 
друштвом M.T.A. S.p.A, Италија. 
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56. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле друштва Kopernikus Systems дoo Beograd, Република Србија, над 
друштвом Хотелско угоститељско и туристичко предузеће Праг ад Београд, 
Република Србија. 

57. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле од стране друштва Roy BidCo ApS, Данска, које је зависно друштво 
под искључивом контролом фондова којима управља Advent International 
Corporation, Сједињене Америчке Државе, над привредним друштвом 
Faerch Plast Group A/S, Данска. 

58. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне 
контроле од стране друштва Robert Bosch GmbH, Немачка, преко свог 
зависног друштва у искључивом власништву, непосредног стицаоца 
друштва Robert Bosch Ltda, над циљним пословањем које обухвата средства 
за производњу пумпи за гориво друштва Associated Fuel Pump Systems 
Corporation, Сједињене Америчке Државе. 

59. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва FLSmidth A/S, Данска, над делом рударског 
пословања и припадајућим делом имовине привредног друштва Sandvik 
Aktiebolag, Шведска. 

60. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Бимал дд, Босна и Херцеговина, над 
привредним друштвом Бимал Агри доо Бечеј, Србија. 

61. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне 
контроле од стране друштва JT International Holding B.V., Холандија, преко 
својих зависних друштава JT International (Philippines) Inc., Филипини 1634, 
и друштва JT International SA, Швајцарска, над циљним средствима која 
обухватају имовину друштва Mighty Corporation Филипини, која се односе 
на производњу, продају и дистрибуцију дуванских производа у Републици 
Филипини. 

62. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле друштва A1 Digital International GmbH, Република Аустрија, над 
друштвом Akenes SA, Швајцарска, и посредне контроле над повезаним 
друштвом Akenes GmbH, Савезна Република Немачка. 

63. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле друштва Unitary enterprise Velcom, Република Белорусија, над 
друштвом Open Joint Stock Company Gomelskiy oblastnoy technotorgoviy tsentr 
Garant, Република Белорусија. 

64. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва Mainsee 1072. V V GmbH, Немачка, (чије ће 
име бити промењено пре затварања трансакције у Tetra Pak Processing 
Equipment GmbH), које је у искључивом (100%) власништву Tetra Laval 
Holdings B.V., над целокупном оперативном имовином привредног друштва 
Big Drum Engineering GmbH, Немачка. 

65. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва Intesa Sanpaolo S.p.A., Италија, над 
одређеним средствима, обавезама и правним односима, који су у функцији 
обављања банкарских послова друштва под административним 
управљањем у принудној ликвидацији Banca Popolare di Vicenza S.p.A., 
Италија. 
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66. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва Intesa Sanpaolo S.p.A., Италија, над 
одређеним средствима, обавезама и правним односима, који су у функцији 
обављања банкарских послова друштва под административним 
управљањем у принудној ликвидацији Veneto Banca S.p.A., Италија. 

67. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва Напред развој ад Београд и друштава 
Montinvest Properties доо Београд - Врачар и Jopag AG, са којима Напред 
развој заједнички делује, над друштвом Енергорпројект Холдинг ад Београд, 
као и стицањем посредне контроле над свим његовим зависним 
друштвима. 

68. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Кнез Петрол Земун доо, Београд, над деловима 
другог учесника на тржишту, Бобар Бешка доо Нови Сад, чији делови могу 
представљати самосталну пословну целину, и то над следећим бензинским 
станицама: 1) бензинска станица у Сонти; 2) бензинска станица у 
Голубинцима; и 3) бензинска станица у Руском Кустуру. 

69. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва Robert Bosch LLC, САД, зависног друштва Robert 
Bosch GmbH, Немачка, над привредним друштвом Splitting Fares Inc., САД. 

70. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва JT International Holding B.V., Холандија, над 
друштвом PT Karyadibya Mahardika, Индонезија, и друштвом PT Surya 
Mustika Nusantara, Индонезија, као и њиховим одређеним зависним 
друштвима. 

71. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
појединачне контроле привредног друштва Masaria Investments S.A.U., 
Шпанија, над друштвом MEP Retail España, S.L.U., Шпанија, и над његовим 
зависним друштвом Cortefiel S.A., Шпанија, чиме посредну заједничку 
контролу стичу: CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A., L-2163, Луксембург, и 
PAI Partners S.A.S., Француска. 

72. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Нафтна индустрија Србије ад Нови Сад, над 
бензинском станицом у насељу Багрдан, град Јагодина. 

73. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва Eclipse Topco Holdings, L.P., САД, над друштвом 
ECI Acquisition Holding Company, Inc., САД. 

74. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва CSC Computer Sciences International Operations 
Limited, Уједињено Краљевство, над друштвом Logicalis B.V., Холандија. 

75. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле од стране друштва Slovenia Broadband S.à r.l., Велико Војводство 
Луксембург, над друштвима Nova TV d.d., Република Хрватска, и 
„Produkcija Plus storitveno podjetje d.o.o., Република Словенија. 

76. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва LSREF4 Eagle Luxembourg S.à.r.l., Луксембург, 
над привредним друштвом Centrice Real Estate GmbH, Република Аустрија. 

77. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране друштва Societe Generale банка Србија ад Београд, над делом 
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пословања привредног друштва Јубанка ад Београд, куповином дела 
кредитног портфолија. 

78. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва PPRS Holdings Limited, Кипар, над друштвом 
Fertero Limited, Кипар. 

79. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Coca-Cola Hellenic Bottling Company-Србија 
Индустрија безалкохолних пића доо, над правима интелектуалне својине 
везаним за одређене робне марке алкохолних пића друштва МБ Импекс 
дoo, Република Српска, Босна и Херцеговина, куповином робних марки. 

80. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Aelius S.A.R.L, Луксембург, над Акционарским 
друштвом Галеника за производњу лекова, дентала, антибиотика, 
фармацеутских сировина, парафармацеутике, ветеринарских производа и 
адитива Београд (Земун), Србија. 

81. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле од стране друштва Ebb-Gamma Holding GmbH, Аустрија, над 
друштвом Old Mill Holding доо Београд. 

82. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва MF Bidco Limited, Уједињено Краљевство, над 
привредним друштвом Matchesfashion Limited, Уједињено Краљевство. 

83. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва ABB Verwaltungs Ltd, Швајцарска, над делом 
пословања друштва General Electric Company, САД које се односи на 
производњу и продају нисконапонских и средњенапонских електричних 
производа и решења за индустријску, комерцијалну и резиденцијалну 
примену у оквиру пословног одељења General Electric Industrial Solutions. 

84. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне 
контроле од стране друштва OTP Bank Nyrt., Мађарска, над друштвима 
Banca Romaneasca S.A. Румунија, Војвођанска банка ад Нови Сад, Република 
Србија, и НБГ Лизинг доо Београд, Република Србија. 

85. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне 
контроле од стране друштва JT International Holding B.V., Холандија, преко 
свог зависног друштава у искључивом власништву JTI (US) Holdings, Inc., 
Сједињене Америчке Државе, над друштвом Prime Time International 
Distributing,Inc.,Сједињене Америчке Државе, и његовим повезаним 
друштвом. 

86. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва Schneider Electric SE, Француска, над друштвом 
AVEVA Group Plc., Енглеска и Велс. 

87. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
посредне контроле привредног друштва Atos S.E. са седиштем у 
Француској, преко његовог зависног друштва као непосредног стицаоца, 
друштва Atos International B.V., са седиштем у Холандији, над привредним 
друштвом Siemens Convergence Creators Holding GmbH, са седиштем у 
Аустрији, као и над пословањем и имовином друштва Siemens Ltd. Beijing, 
Кина. 

88. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Istrian Hotels d.o.o., Република Хрватска, над 
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привредним друштвима Rezidencija Skiper d.o.o., Република Хрватска, X 
Turist d.o.o., Република Хрватска, Y Turist d.o.o., Република Хрватска. 

89. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Hamburger Recycling Group GmbH, Аустрија, над 
привредним друштвом Kastaş Kağit Sanayi Аnonim Şirketi, Турска. 

90. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране друштва Robert Bosch GmbH, Немачка, над друштвом COBI GmbH, 
Немачка. 

91. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле привредног друштва Директна банка ад Крагујевац, Србија, над 
друштвом Piraeus Bank акционарско друштво Београд (Нови Београд), 
Република Србија, као и посредне контроле над друштвом Piraeus Leasing 
доо Београд. 

92. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле привредног друштва HNA Innovation Finance Group Co. Limited, 
Хонг Конг, над друштвом Celtico Limited, Џерзи, које ће променити назив у 
HG Storage International Limited и постати порески резидент у Хонг Конгу. 

93. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем индиректне 
контроле од стране друштва CTH Invest S.А., Белгија, преко свог зависног 
душтва Pontiac Holdco Inc., Delaver 19801, над друштвом Ferrara Candy 
Company Holdings, Inc., САД. 

94. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране привредног друштва BASF SE, Немачка, над 
пословањем неселективних хербицида и одређених врста пољопривредног 
семена привредног друштва Bayer AG, Немачка. 

95. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва Pozavarovalnica Sava d.d., Словенија, над 
друштвом TBS Team 24, Словенија. 

96. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва NAVO Orbico d.о.о. Република Пољска, над 
целокупним пословањем привредног друштва F.H.U. Libra, Република 
Пољска, у области дистрибуције лиценцираних играчака у Пољској. 

97. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Pozavarovalnica Sava d.d., Словенија, над 
привредним друштвом Енергопројект гарант адо Београд. 

98. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва RZD International LLC, Русија, над привредним 
друштвом ATM BG друштво са ограниченом одговорношћу за 
аутоматизацију, енергетику и технику мерења, Нови Београд, Србија. 

99. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Телеком Србија ад Београд, над привредним 
друштвом Yunet International доо Београд. 

100. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле 
привредног друштва BreAtt B.V., над делом другог учесника на тржишту, 
Mercator-S доо Нови Сад, Србија који може представљати самосталну 
пословну целину, и то над трговинским центром Mercator центар Београд, 
Србија. 

101. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране друштва Banca Intesa aд Београд, над делом пословања привредног 
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друштва Procredit Bank aд Београд (Нови Београд), куповином дела 
кредитног портфолија. 

102. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Messer Belgium N.V., и његовог зависног 
друштва Messer Romania Gaz Srl, Букурешт, Румунија, над привредним 
друштвом Buse Gaz Srl, Букурешт, Румунија. 

103. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране друштва Апатинска пивара доо Апатин, Србија, над пословањем 
друштва Bavaria N.V. , Холандија, које обухвата право на лиценцну 
производњу производа под заштићеним називом Bavaria као и 
дистрибуцију тих производа на територији Србије, Црне Горе, Босне и 
Херцеговине и Хрватске. 

104. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле од стране друштва Siemens Konzernbeteiligungen GmbH, Аустрија, 
над друштвом Милановић Инжењеринг доо Церовац, Крагујевац. 

105. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране привредног друштва Proma S.p.A., Италија, над 
привредним друштвом PMC Automotive S.p.A., Италија. 

106. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем посредне 
контроле од стране друштва JT International Holding B.V. Холандија, преко 
свог зависног друштава у искључивом власништву JT International NTE 
(Ethiopia) Holding B.V., Холандија, над друштвом National Tobacco Enterprise 
(Ethiopia) Share Company, Етиопија. 

107. Концентрација учесника на тржишту која настаје променом облика 
контроле из заједничке у појединачну, односно стицањем појединачне 
контроле од стране друштва Amcor Group GmbH, Швајцарска, над следећим 
друштвима заједничког улагања и то: над друштвом DISCMA AG, 
Швајцарска, и друштвом LiquiForm Group LLC, САД. 

108. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
појединачне контроле од стране друштва Ferrero International S.A. 
Luxembourg, над друштвом Fannie May Confections Brands Inc, држава Охајо, 
САД, и његовим зависним друштвима Fannie May Confections Inc. и Harry 
London Candies Inc., оба са седиштем у држави Охајо, САД. 

109. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле друштва Europapier International AG, Аустрија, над друштвом 
Fortuna Komers d.o.o. Сплит, Хрватска, односно пословањем овог друштва у 
области визуелних комуникација, уз истовремену промену појединачне у 
заједничку контролу над делом пословања друштва Fortuna Komers d.o.o. 
Сплит, Хрватска, које ће бити измештено у новооснована друштва, а које се 
састоји од индустријског пословања за потребе визуелних комуникација, 
коју ће вршити друштво Europapier International AG и Вице Станић, 
Хрватска, у својству оснивача и чланова ових друштава. 

110. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
непосредне контроле привредног друштва Benu доо Београд, над 
привредним друштвом Inter Pharma доо Суботица, а тиме и посредне 
контроле над Приватном здравственом установом Goodwill Апотека. 

111. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем непосредне 
контроле друштва Stadler Rail AG, Швајцарска, над друштвом Solaris Tram 
sp. z.o.o., Пољска. 
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Концентрације које настају у случају заједничког улагања, или стицања заједничке 
контроле (члан 17. став 1. тачка 3. Закона): 
 

1. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле од стране друштва Robert Bosch GmbH, Немачка и друштва JFDI 
Pte. Ltd, Сингапур, над друштвом Surelock Pte. Ltd., Сингапур, које послује 
на дугорочној основи и има све функције независног учесника на тржишту. 

2. Концентрација учесника на тржишту која настаје променом облика 
контроле са појединачне у заједничку контролу, а којом ће друштво Dole 
Asia Holding Pte.Ltd, Сингапур, стећи заједничку контролу са г. Радојем 
Цветићем, Београд, као искључивим и крајњим чланом Циљног друштва 
пре трансакције, над Привредним друштвом за прераду, замрзавање, 
складиштење и промет пољопривредних производа Master Fruits доо, 
Република Србија. 

3. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле привредног друштва Acceleratio Capital N.V. Холандија и удружења 
GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsum- Markt- und Absatzforschung e.V., 
Немачка, над друштвом GfK SE, Немачка, уз истовремено стицање 
посредне контроле над свим његовим зависним друштвима. 

4. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем појединачне 
контроле од стране друштва заједничког улагања Scholz Austria GmbH, 
Аустрија, над друштвом Scholz Recycling Kereskedelmi es Szolgaltato Kft, 
Мађарска. 

5. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле од стране привредног друштва MVM Magyar Villamos Művek Zrt., 
Мађарска, преко Повереника Владе Мађарске за поштанске и националне 
финансијске услуге, над друштвом ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató 
Zrt., Мађарска, променом појединачне контроле коју над друштвом ENKSZ 
Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. као његов једини члан, врши Република 
Мађарска, у заједничку контролу. 

6. Концентрација учесника на тржишту која настаје заједничким улагањем од 
стране друштва Доо за промет и услуге Alma Quattro Београд, и друштва 
Тегетлаб доо Београд - Нови Београд, у циљу оснивања новог привредног 
друштва, које ће пословати на дугорочној основи и имати све функције 
независног учесника на тржишту. 

7. Концентрација учесника на тржишту која настаје заједничким улагањем 
привредних друштава Linde AG, Минхен, СР Немачка и PJSC Power 
Machines, Санкт Петербург, Руска Федерација у циљу стварања новог 
учесника на тржишту са по 50% удела, над којим ће имати заједничку 
контролу, на дугорочној основи и имати све функције независног учесника 
на тржишту. 

8. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
посредне контроле друштава Hellas Acquisition Luxco S.A.R.L., Luxembourg и 
Alpha Bank A.E., Грчка, преко њиховог друштва заједничког улагања под 
заједничком контролом Aktua Hellas Holdings S.A., које је тренутно 
неоперативан учесник на тржишту, као стицаоца непосредне контроле над 
Kaican Services Limited, London, Уједињено Краљевство, чиме ће Aktua Hellas 
Holdings S.A. постати оперативан учесник на тржишту. 



 

80 

9. Концентрација учесника на тржишту која настаје заjедничким улагањем од 
стране следећих друштава: 1) Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, 
Немачка; 2) Daimler AG, Немачка; 3) Ford Motor Company, Сједињене 
Америчке Државе; и 4) Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Немачка у 
циљу оснивања новог привредног друштва, које ће пословати на дугорочној 
основи и имати све функције независног учесника на тржишту у области 
јавно доступне инфраструктуре за пуњење батеријских електричних возила 
широм Европе. 

10.  Концентрација учесника на тржишту која настаје променом заједничке 
двочлане контроле коју врше Андреј Илић, Република Србија (са 50% 
удела) и Ђорђе Трбовић, Република Србија (са 50% удела) у заједничку 
трочлану контролу коју врше друштво United Media S.a.r.l., Велико 
Војводство Луксембург, Андреј Илић (са 24,5% удела) и Ђорђе Трбовић (са 
24,5% удела) над друштвом IDJDigital Holding Limited, Малта. 

11.  Концентрација учесника на тржишту која настаје променом појединачне 
контроле коју врши друштво ODSA Holdco Limited, Кипар, у заједничку 
двочлану контролу коју врше Canada Pension Plan Investment Board, Канада 
и друштво ODSA Holdco Limited над друштвом GlobalLogic Holdings Limited, 
Џерси. 

12.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле привредног друштва Mercur Casino GmbH Austria и Александра 
Јојића, са пребивалиштем у Београду, над привредним друштвом Предузеће 
за трговину и услуге Бео Импера доо Београд-Нови Београд, до које долази 
променом појединачне у заједничку контролу. 

13.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле привредног друштва Mercur Casino GmbH Austria, и Мирослава 
Сарића, са пребивалиштем у Новом Саду, над привредним друштвом Доо 
Пионир Интернационал за производњу промет и услуге Нови Сад, до које 
долази променом појединачне у заједничку контролу. 

14.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле привредног друштва Mercur Casino GmbH Austria, Александра 
Јојића и Мирослава Сарића над привредним друштвом Merkur Games доо 
Београд, до које долази променом појединачне у заједничку контролу, тако 
што друштво Mercur Casino GmbH Austria, до тада једини члан, задржава 
51% удела, док Александар Јојић и Мирослав Сарић, стичу по 24,5% удела. 

15.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле од стране привредног друштва Robert Bosch GmbH, Немачка, над 
привредним друштвом BOXT Limited, Енглеска, куповином удела, коју ће 
вршити са осталим члановима овог друштва. 

16.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле друштва Daimler AG, СР Немачка, и друштва VW Credit Inc., 
Сједињене Америчке Државе, над друштвом AutoGravity, Сједињене 
Америчке Државе, до које долази променом појединачне у заједничку 
контролу. 

17.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле привредног друштва ERS Retail доо Београд – Стари Град, над 
Друштвом за производњу и трговину Home Plus доо Београд, до чега долази 
стицањем 50% удела од досадашњег члана, друштва Blessington Holdings 
Limited, Никозија, Кипар. 



 

81 

18.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле од стране друштва Robert Bosch GmbH, Немачка, и друштва Super 
Cheap Auto Pty Ltd., Аустралија, у својству оснивача, над новооснованим 
друштвом Autocrew Australia Pty Ltd, Аустралија, које ће пословати на 
дугорочној основи и имати све функције независног учесника на тржишту. 

19.  Концентрација учесника на тржишту која настаје заједничким улагањем од 
стране привредног друштва Evonik Industries AG, Немачка, и привредног 
друштва Koninklijke DSM N.V., Холандија, оснивањем два друштва 
заједничког улагања у САД и Холандији, под будућим називом Veramaris 
(USA) LLC и Veramaris VOF., која ће пословати на дугорочној основи и 
имати све функције независног учесника на тржишту. 

20.  Концентрација учесника на тржишту која настаје променом облика 
контроле из појединачне коју има друштво Verbund AG, Аустрија, у 
заједничку контролу коју ће имати Verbund AG и друштво OMV 
Аktiengesellschaft, Аустрија, над друштвом Smatrics GmbH & Co KG, Aустрија, 
укључујући његовог неограниченог партнера E-Mobility Provider Austria 
GmbH, Aустрија. 

21.  Концентрација учесника на тржишту која настаје заједничким улагањем 
друштва Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и услуге Nelt Co доо 
Добановци, Република Србија, и друштва Alkemy SEE доо Београд-Врачар, 
Република Србија, у циљу стварања новог учесника на тржишту који 
послује на дугорочној основи и има све функције независног учесника на 
тржишту, при чему ће нови учесник на тржишту, стећи непосредну 
контролу над Привредним друштвом за интернет трговину Тако Лако Shop 
доо Добановци, Република Србија. 

22.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле од стране друштва Telenor Digital AS, Краљевина Норвешка и 
инвестиционих фондова Digital Alpha Fund, и Digital Alpha Fund A, LP, 
Кајманска Острва, над друштвом Working Group Two AS, Краљевина 
Норвешка. 

23.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле од стране друштва Robert Bosch GmbH, Немачка, и друштва 
HUAYU Automotive Systems Company Ltd., Народна Република Кина, преко 
њиховог заједничког друштва Bosch HUAYU Steering Systems Co., Ltd., 
Народна Република Кина, над друштвом Bosch Automobile Steering (Nanjing) 
Co., Ltd. Народна Република Кина. 

24.  Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле привредног друштва BSH Hausgeräte GmbH, Немачка, и 
постојећих чланова друштва који ће задржати уделе над привредним 
друштвом AJNS New Media GmbH, Немачка. 

25.  Концентрација учесника на тржишту која настаје заједничким улагањем 
друштава Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft, Немачка, и Axel Springer 
Digital Ventures GmbH, Немачка, у циљу стварања новог учесника на 
тржишту који послује на дугорочној основи и има све функције независног 
учесника на тржишту, а чији је циљ финансирање и развој новооснованих 
start up компанија. 

26.   Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем заједничке 
контроле од стране друштава APS Capital Group s.r.o. Република Чешка, 
Loan Management investiční fond, Република Чешка, Balbec Invest III S.à r.l., 
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Велико војводство Луксембург, и Seta Subco 1 S.à r.l., Велико војводство 
Луксембург, над друштвима Heta Real Estate доо Боеград, Република Србија, 
HGS BKP доо Београд, Република Србија, Hypo Park Dobanovci доо Београд, 
Landtrust доо Београд, Terra Land доо Београд и деловима имовине у 
власништву друштва Heta Asset Resolution доо Београд. 

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

1. Концентрација учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва Lupert Ltd., Израел над привредним друштвом 
Syneron Medical Ltd., Израел, путем спајања. 

2. Концентрација учесника на тржишту која настаје спајањем привредних 
друштава Huntsman Corporation, Сједињене Америчке државе, и Clariant 
Ltd., Швајцарска, до ког долази припајањем друштва Huntsman Corporation 
новооснованом друштву Hurricanecyclone Corporation, Delaver 19801, а које је 
у потпуном власништву друштва Clariant Ltd., након чега ће ново друштво 
своје пословно име променити у ново име HuntsmanClariant Ltd. и бити под 
заједничком контролом досадашњих малих акционара друштава Huntsman 
Corporation и Clariant Ltd. 

 

7.2. Пријављене концентрације о којима је решавано у поступку по 
службеној дужности 

 
СББ доо Београд; Интерактивне кабловске обједињене мреже - I.KOM 
доо Београд 

 
Комисија је 13. марта 2017. године, након спроведеног испитног поступка, условно 
одобрила концентрацију учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од 
стране привредног друштва СББ, куповином 100% удела у привредном друштву 
I.KOM. 
 
У испитном поступку су оцењивани ефекти концентрације на следећим 
релевантним тржиштима производа у граду Београду: 

 малопродајно тржиште пружања услуга фиксне телефоније; 

 малопродајно тржиште пружања услуга широкопојасног приступа интернету; 

 малопродајно тржиште пружања услуге дистрибуције медијског садржаја. 
 
Комисија је констатовала да на малопродајном тржишту пружања услуга фиксне 
телефоније и на малопродајном тржишту пружања широкопојасног приступа 
интернету у граду Београду, спровођењем предметне концентрације, привредно 
друштво СББ неће ограничити, нарушити или спречити конкуренцију. 
 
На основу утврђеног чињеничног стања, Комисија је констатовала да спровођењем 
предметне концентрације долази до јачања постојећег доминантног положаја 
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привредног друштва СББ на малопродајном тржишту пружања услуге дистрибуције 
медијских садржаја у граду Београду. Комисија је констатовала да је предметна 
концентрација по својој суштини хоризонтална интеграција, којом се повезују два 
најјача учесника на малопродајном тржишту пружања услуге дистрибуције 
медијских садржаја у граду Београду, односно којом најјачи учесник на овом 
тржишту (и по критеријуму броја корисника и по критеријуму оствареног прихода) 
преузима по снази другог учесника (по критеријуму броја корисника). Комисија је 
могуће ефекте концентрације на малопродајном тржишту пружања услуге 
дистрибуције медијских садржаја оценила као забрињавајуће. Услед чињенице да 
би већ доминантан учесник на овом тржишту, привредно друштво СББ додатно 
ојачало своју тржишну позицију, одређени су посебни услови и рокови за њихово 
извршење, и то: 

 Обавеза дезинвестирања паралелне секундарне мрежне инфраструктуре у 
зградама где постоје преклапања између привредних друштава СББ и I;KOM. 

 Обавеза извештавања о ценама, и  

 Понуда алтернативних уговорних опција постојећим корисницима 
привредног друштва I.KOM. 
 

Савет Комисије је на 100. седници одржаној 13. марта 2017. године донео решење 
којом је ова концентрација условно одобрена. 
 

 
Compagnie des Levures Lesaffre S.A. – Alltech РС Ферментациона 
индустрија доо Сента 

 
Привредно друштво Lesaffre, са седиштем у Француској, поднело је пријаву 
концентрације која настаје стицањем појединачне контроле над привредним 
друштвом Alltech РС, стицањем 100% удела. Странка је предложила да се 
предметна концентрација безусловно одобри у скраћеном поступку. Оценом свих 
изнетих навода странке и из списа предмета ове управне ствари, утврђене су 
одлучне чињенице и околности, из којих произлази да су испуњени услови из члана 
62. став 1. Закона, тако да је поступак настављен као поступак по службеној 
дужности, ради испитивања да ли пријављена концентрација испуњава услове 
дозвољености из члана 19. Закона, односно да ли би се спровођењем концентрације 
значајно ограничила, нарушила или спречила конкуренција на тржишту Републике 
Србије или његовом делу, а нарочито ако би то ограничавање, нарушавање или 
спречавање било резултат стварања или јачања доминантног положаја. 
Истовремено, закључком су позвана сва лица која располажу подацима, исправама 
или другим информацијама које могу допринети правилном утврђивању 
чињеничног стања у овом поступку да их у најкраћем могућем року доставе 
Комисији. Поступак је у току. 
 

7.3. Праћење извршавања прописаних услова у условно одобреним 
концентрацијама 

Комисија је и током 2017. године пратила начин извршавања и спровођења услова 
који су у претходним годинама прописани и садржани у донесеним решењима 
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Комисије, а представљали су обавезу појединих учесника на тржишту у свим 
појединачним случајевима условног одобравања концентрација, а чије се важење 
односило и на 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. Учесници на тржишту који имају обавезу да поштују прописане услове, 
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. 
 

Поступање привредног 
друштва: 

Agrokor d.d. у односу на наложене структурне 
мере и мере понашања садржане у решењу 
Комисије број 6/0-02-466/2013-199 од 
25.12.2013. године 

 
Комисија је решењем од 25.12.2013. године одобрила спровођење концентрације 
учесника на тржишту која настаје стицањем контроле од стране друштва Agrokor, 
над друштвом Poslovni sistem Mercator д.д., под условом извршења мера понашања и 
прописаних структурних мера.  
 
Дана 27. јуна 2014. године, дошло је до реализације купопродаје акција друштва 
Mercator, након чега је Agrokor постао власник 53,12% акција овог друштва. 
Сходно томе, рокови за извршење мера прописаних решењем Комисије, започели 
су да теку дана 27. јуна 2014. године („Почетни дан“).  
 
Наложене структурне мере друштво Agrokor извршило је почетком 2016. године, 
што је садржано у прошлогодишњем Извештају Комисије. 
 
У ставу III решења Комисије, у циљу спровођења мера понашања, прописана је 
обавеза друштву Agrokor да у року од 15 дана од Почетног дана, а потом у истом 
року од 15 дана од сваке годишњице Почетног дана закључно са петом 
годишњицом (што значи да је рок за подношење последњег годишњег извештаја ове 
врсте, прва половина јула 2019. године), Комисији доставља извештај који се 
састоји од:  

 Обрасца основног уговора о купопродаји које IDEA, односно Mercator-S, 
закључује са својим добављачима;  

 Копија у том тренутку важећих уговора о купопродаји робе (са свим анексима 
и прилозима) који су IDEA и Mercator-S закључили са пет највећих добављача 
из сваке од категорија: кечап, мајонез, маргарин, сладолед, смрзнута риба, 
смрзнуто поврће, смрзнуто тесто и пецива, сунцокретово уље и вода;  

 Информацију о добављачима сврстаних у категорију малих и средњих 
предузећа, у смислу промена насталих у пословним односима са тим 
добављачима (почетак сарадње, прекид сарадње, проширење или сужење 
асортимана и образложење наведених промена). 
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Достављањем претходно наведене документације и информација дефинисаних у 
тачкама 3.1 и 3.2 става III предметног решења Комисије, Agrokor је за 2017. годину 
извршио обавезу достављања извештаја, чиме је у року и у целости испунио од 
стране Комисије прописане услове у облику мера понашања. Наредни извештај, 
Agrokor је дужан да достави Комисији најкасније до средине јула 2018. године. 
 

Поступање привредног 
друштва: 

Alitalia - Etihad Airways у односу на наложене 
структурне мере и мере понашања садржане у 
решењу Комисије број 6/0-02-581/2014-38 од 
09.12.2014. године 

 
Решењем Комисије од 09.12.2014. године, након спроведеног испитног поступка, 
одобрено је спровођење концентрације која настаје стицањем заједничке контроле 
од стране друштва Alitalia – Compagnia Aerea Italiana S.p.A., Италија и друштва 
Etihad Airways P.J.S.C., Уједињени Арапски Емирати, над новооснованим друштвом 
New Alitalia, у којем ће његови оснивачи вршити заједничку контролу, под условом 
извршења прописаних структурних мера и мера понашања.  
 
Предметним решењем Комисије одређени су посебни услови у облику структурних 
мера, по којима је ова концентрација одобрена. Структурном мером прописана је 
обавеза уступања два слота дневно на Аеродромском пару који чине Аеродром 
Никола Тесла у Београду и Аеродром Fiumicino у Риму, на који начин би на овом 
путном правцу дошло до увођења новог/нових конкурената. Прописан је поступак 
ослобађања слотова, као и процедуре пријављивања заинтересованих нових 
превозника за стицање слотова који су уступљени, као и услови који морају бити 
испуњени да би се стекло право на добијање слотова. 
 
У поступку праћења структурних мера, Комисији је редовно достављан 
периодични извештај које је вршило друштво Advolis које је од стране Европске 
комисије и Комисије постављено за повереника за надзор, у поступку за доделу 
слотова. Од тренутка ангажовања повереника за надзор (2015. године) спроведена 
су четири поступка ослобађања термина за одређене IATA сезоне и у прописаном 
року није поднет ни један захтев за доделу слотова.  
 
Поред структурне мере, предметним решењем предвиђена је и мера понашања, 
којом се учесници концентрације обавезују да Комисију обавештавају о битним 
показатељима из домена њиховог пословања, ради сагледавања тржишног 
понашања учесника концентрације након њене реализације. У том смислу 
Комисија је од друштава Alitalia и Etihad затражила достављање података везаних 
за упоредиве IATA сезоне (зима 2014/15., лето 2014/15., зима 2015/16. и лето 
2015/16) који су се односили на тип авиона, број седишта (по класама), просечан 
(пондерисан) број недељних ротација и просечно остварену цену карте по путнику 
по класама (нето цена).  
 
На основу података достављаних од стране учесника концентрације за дефинисане 
комерцијалне параметре утврђено је да у посматраном периоду није било 
осцилација у пословању и да су испоштоване мере прописане решењем Комисије. 
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Поступање учесника на 
тржишту привредног друштва: 

СББ доо Београд у односу на наложене 
структурне мере и мере понашања садржане у 
решењу Комисије број 6/0-03-01/2017-26 од 
13.03.2017. године 

 
Савет Комисије је 13.03.2017. године, донео решење којим се условно одобрава 
спровођење концентрације која настаје стицањем контроле привредног друштва 
СББ, над привредним друштвом Интерактивне кабловске обједињене мреже - 
I.KOM доо Београд. 
 
У циљу извршења обавеза, привредно друштво СББ је дана 12.06.2017. године, 
доставило писано обавештење са обавезним елементима и припадајућим 
прилозима у складу са решењем Комисије, у коме је предложило кандидате за 
мандат повереника за продају и повереника за надзор, као и информацију о 
инфраструктури - објектима где постоје истовремено инфраструктуре оба 
оператора и информацију о инфраструктури која ће бити понуђена за 
дезинвестирање у сваком појединачном објекту. Комисији је достављен и план и 
програм мера за продају ради дезинвестирања инфраструктуре. Комисија је 8. 
августа 2017. године дала сагласност на предлог за именовање повереника за 
продају и на предлог за именовање повереника за надзор.  
 
Повереник за продају је дана 25.12.2017. године доставио извештај о окончању 
прве фазе плана и програма мера повереника за продају ради дезинвестирања 
паралелне секундарне инфраструктуре, са следећим прилозима: извештај 
техничког снимања инсталација у објектима где потенцијално постоји паралелна 
инфраструктура, уређен списак објеката за дезинвестирање, и налаз и мишљење 
вештака за област телекомуникација.  
 
Достављањем претходно наведене документације и информација дефинисаним у 
решењу Комисије број 6/0-03-01/2017-26, привредно друштво СББ је за 2017. 
годину извршило обавезу достављања извештаја, чиме је у року и у целости 
испунило прописане услове од стране Комисије. Комисија ће и у наредној години 
наставити праћење извршења наложених структурних мера и мера понашања од 
стране овог друштва. 
 

Поступање учесника на 
тржишту привредног друштва: 

Суноко доо Нови Сад у односу на наложене 
структурне мере и мере понашања садржане у 
решењу Комисије број 6/0-03-396/2016-150 од 
11.08.2016. године 

 
Савет Комисије је 11.08.2016. године, донео решење којим се условно одобрава 
спровођење концентрације која настаје стицањем контроле привредног друштва 
Суноко, над привредним друштвом Star Шећер доо Сента, а тиме и над Фабриком 
шећера ТЕ-ТО Сента АД. Решењем Комисије привредном друштву Суноко 
наложени су услови у виду мера понашања и обавезног редовног извештавања 
Комисије са циљем очувања тржишне структуре и останка свих производних 
капацитета укључујући и шећерану ТЕ-ТО Сента на тржишту, транспарентног 
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праћења евентуалне промене нивоа цена шећера на тржишту, унапређења 
транспарентности политике продаје шећера и пословних односа са купцима, као и 
пуног информисања Комисије о нивоу и врсти инвестиција које ће се реализовати 
у шећерани ТЕ-ТО Сента са циљем повећања производне ефикасности.  
 
Дана 09.02.2017. године, привредно друштво Суноко је доставило Комисији 
Извештај о извршењу мера понашања одређених решењем Комисије, који садржи 
информације о прерађеној количини шећерне репе у фабрикама привредног 
друштва Суноко, информације о јавном оглашавању продаје фабрике у случају 
ликвидације или одлуке правног лица која за последицу има трајно затварање неке 
од шећерана под његовом контролом, информације о ценама шећера, 
информације о политици продаје шећера према домаћим купцима, информације о 
евентуалним изменама важећих уговора друштва TE-TO са купцима и разлозима за 
измене и информације о мерама и радњама предузетим са циљем одржања 
пословања друштва ТЕ-ТО. 
 
Решењем Комисије је прописана и обавеза извештавања о насталим променама 
цене шећера посебно за тржиште Републике Србије, ЕУ, CEFTA и евентуално трећа 
тржишта, на паритету FCO шећерана, без ПДВ-а, уз достављање образложења 
узрока и интензитета насталих промена, те је привредно друштво Суноко дана 
13.10.2017. године доставило извештај о извршењу мера понашања одређених 
решењем Комисије.  
 
Достављањем претходно наведених података, информација и документације, 
привредно друштво Суноко је у року и у целости испунило прописане услове у 
облику мера понашања за 2017. годину. 
 

7.4. Испитивање концентрација спроведених без одобрења 
Комисије 

Комисија је и током 2017. године обављала активности у вези са провером да ли је 
за одређене трансакције, за које је Комисија дошла до сазнања да су реализоване, 
постојала обавеза да буду пријављене Комисији у циљу испитивања дозвољености 
концентрације и добијања одобрења за њено спровођење. Обављајући ове 
активности, Комисија, између осталог, настоји да изграђује и обезбеђује 
максималну законитост у понашању учесника на тржишту, што подразумева да 
они извршавају све обавезе утврђене Законом. Истовремено, Комисија на тај начин 
обезбеђује законитост у раду, путем једнаког поступања у истим или сличним 
ситуацијама, према свим учесницима на тржишту. Оваква пракса има посебну 
улогу у стварању и очувању стабилности правног система и пословног амбијента у 
коме послују учесници на тржишту на које се примењују одредбе Закона.  
 
Поједине активности на откривању спроведених и непријављених концентрација, 
Комисија је спроводила самостално, на основу података и документације које је 
сама обезбеђивала, док је у појединим случајевима обезбеђивала потребне 
информације у сарадњи са релевантним субјектима, што је било изузетно важно за 
давање коначне оцене законитости реализованих трансакција које нису пријављене 
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Комисији, односно нису биле предмет контроле у поступку испитивања и 
одобравања који спроводи Комисија.  
 
Пре покретања поступка испитивања концентрације по службеној дужности, 
Комисија врши проверу добијених података (иницијатива), оцењујући при томе да 
ли предметна трансакција представља концентрацију у смислу Закона и да ли су 
учесници у концентрацији имали обавезу пријаве, имајући у виду њихове годишње 
приходе. 
 

Поступак испитивања 
концентрације: 

Banca Intesa ад Београд – Delta Holding доо 
Београд / Generali Осигурање Србија адо / 
Generali Реосигурање Србија адо / Delta Sport 
доо Београд 

 
Комисија jе 27.01.2017. године донела закључак, број, којим је обуставила 
поступак испитивања концентрације покренут по службеној дужности ради 
испитивања дозвољености концентрације која није одобрена у складу са Законом, а 
која је, према основаној претпоставци, настала стицањем контроле од стране 
друштва Banca Intesa, над деловима других учесника на тржишту, куповином 
делова имовине следећих друштава: Delta Holding, Generali Осигурање Србија, 
Generali Реосигурање Србија, и Delta Sport. 
 
Комисија је након спроведеног испитног поступка, и на основу утврђеног 
чињеничног стања, као и свестране и детаљне анализе упоредне праксе и 
релевантног тржишта, како би се оценило постојање концентрације, оценила да се 
у конкретном случају не ради о делу учесника на тржишту који може представљати 
самосталну пословну целину са тржишним учешћем, над којим се остварује 
контрола у смислу члана 5. став 2. тачка 2. Закона. У складу са наведеним, 
Комисија је закључила да реализована трансакција, којом је друштво Banca Intesa 
купило имовину друштава Delta Holding, Generali Осигурање Србија, Generali 
Реосигурање Србија, и Delta Sport, не представља концентрацију у смислу члана 
17. став 1. тачка 2. Закона. 
 
Комисија је закључком председника Комисије, од 12.02.2016. године, по службеној 
дужности покренула поступак испитивања концентрације која није одобрена у 
складу са Законом, с обзиром на то да је, на основу јавно доступних информација, 
дошла до сазнања, да је друштво Banca Intesa купило делове имовине друштава 
Delta Holding, Generali Осигурање Србија, Generali Реосигурање Србија и Delta 
Sport, које чини пословни простор који се налази у двема пословним зградама на 
адресама Милентија Поповића 7б и Милентија Поповића 7в, Нови Београд. 
 
Комисија у испитном поступку испитивала да ли је у конкретном случају настала 
концентрација, у складу са чланом 17. став 1. тачка 2. Закона, па се, у циљу 
правилног утврђивања чињеничног стања, захтевима за достављање података, 
обратила странци у поступку – привредном друштву Banca Intesa, привредним 
друштвима која су била власници купљене имовине, привредним друштвима која 
су била корисници купљеног пословног простора, као и одређеним државним 
органима. За потребе испитивања могуће концентрације у овом поступку, 
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Комисија је извршила и упоредно-правно истраживање о томе под којим условима 
се стицање некретнина, односно имовине, сматра концентрацијом у упоредном 
праву. Комисија је нарочито анализирала прописе ЕУ и појединих земаља чланица 
OECD-а, од којих су неке истовремено и чланице ЕУ, као и бројне примере из 
(судске) праксе ових земаља и ЕУ. 
 

Поступак испитивања 
концентрације: 

Prointer IT Solutions and Services доо Београд 
– Alti доо 

 
Комисија је након спроведеног испитног поступка, решењем од 12.07.2017. године, 
утврдила да је концентрација настала стицањем појединачне контроле од стране 
друштва Prointer IT Solutions and Services над друштвом Alti, спроведена супротно 
законској обавези прибављања претходног одобрења за спровођење концентрације 
од Комисије. Такође је утврђено да предметна концентрација испуњава услове 
дозвољености из члана 19. Закона. Истим решењем одређена је мера заштите 
конкуренције друштву Prointer IT Solutions and Services у облику обавезе плаћања 
новчаног износа у висини од 6.718.337,50 динара. 
 
На основу информација достављених Комисији, и увидом у регистар Агенције за 
привредне регистре Републике Србије, Комисија је дошла је до сазнања да је 
друштво Prointer IT Solutions and Services из Београда стекло контролу над 
друштвом Alti из Чачка, тако што је, као дотадашњи власник 50% удела у друштву 
Alti, купило 50% удела од другог члана овог друштва, тј. од његовог сувласника. 
Тиме је извршена промена заједничке контроле над друштвом Alti у појединачну 
контролу над овим друштвом. Сходно томе, закључком председника Комисије од 
28.12.2016. године, покренут је поступак по службеној дужности ради испитивања 
концентрације која је спроведена иако није одобрена у складу са Законом. 
 
У предметном поступку Комисија је испитивала да ли је у конкретном случају 
поступљено супротно одредбама члана 63. Закона, као и дозвољеност ове 
концентрације у складу са чланом 19. Закона, којим је прописано да су 
концентрације учесника на тржишту дозвољене, осим ако би значајно ограничиле, 
нарушиле или спречиле конкуренцију на тржишту Републике Србије, а нарочито 
ако би то ограничавање, нарушавање или спречавање било резултат стварања или 
јачања доминантног положаја. 
 
У испитном поступку, Комисија се, у циљу правилног утврђивања чињеничног 
стања, захтевима за достављање података, обратила странци у поступку – 
привредном друштву Prointer IT Solutions and Services. Поред тога, за потребе 
испитивања предметне концентрације, Комисија је анализирала своју досадашњу 
праксу и извршила упоредно-правно истраживање о томе под којим условима се 
промена из заједничке у појединачну контролу сматра концентрацијом. 
 
На основу чињеничног стања утврђеног током испитног поступка, Комисија је 
констатовала да је у конкретном случају настала нова концентрација у смислу 
члана 17. став 1. тачка 2. Закона, која је, због испуњености услова из члана 61. 
Закона, морала бити пријављена Комисији ради одобрења у року из члана 63. став 
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1. Закона. Такође је утврђено да би предметна концентрација била одобрена да је 
била пријављена и да није имала негативни ефекат на конкуренцију на тржишту 
Републике Србије.  
 

Прекид поступка по службеној 
дужности: 

East Media - Политика новине и магазини 
(ПНМ) 

 
Закључком Савета Комисије од 25.03.2015. године прекинут је, због постојања 
претходног питања, поступак по службеној дужности покренут закључком 
председника Комисије од 27.11.2014. године, против руског друштва East Media 
ради испитивања спроведене концентрације која није одобрена у складу са 
Законом. Предметна концентрација је настала куповином од стране наведеног 
руског друштва 50% удела у друштву ПНМ, од аустријског друштва Ost holding 
GmbH, повезаног правног лица друштва WAZ Medienbeteiligungsgesellschaft Balkan 
GmbH из Есена (WAZ) Немачка. 
 
Прекид предметног поступка ће трајати док Државно правобранилаштво 
Републике Србије не реши претходно питање, а из разлога што Комисија није 
надлежна за његово решавање. Претходно правно питање се тиче валидности – 
могуће ништавости купопродајног уговора између East Media и Ost holding који 
представља правни основ предметне концентрације. Наведено је проистекло из 
утврђене могућности да, приликом продаје друштву East Media 50% удела у 
друштву ПНМ-у продавац Ost holding није поступио у складу са оснивачким актом 
друштва ПНМ-а, ускративши припадајућа и јасно опредељена приоритетна права 
другом члану друштва ПНМ-а, друштву Политика ад, које је у већинском 
власништву Републике Србије. 
 
Одредбом члана 2. став 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, 
број 55/2014), утврђено је да послове правобранилаштва за заштиту имовинских 
права и интереса Републике Србије обавља Државно правобранилаштво. 
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8. МИШЉЕЊА  
 

У 2017. години Комисија је издала 93 мишљења, од чега је највећи број мишљења 
дат  по одредбама Закона о стечају (40), а прате га миљења о примени одредаба 
Закона које се оносе на концентрације (29) и на одредбе које се односе на повреде 
конкуренције (14). Шест мишљења је дато на предлоге прописа и важеће прописе 
који имају утицај на конкуренцију, док је четири мишљења дато на извештаје 
регулаторних тела. 
 

Графикон број 18: 
Структура мишљења које је Комисија дала у 2017. години 

 

8.1. Мишљења на предлоге прописа и важеће прописе који имају 
утицај на конкуренцију на тржишту 

Комисија је у току 2017. године дала мишљења надлежним органима на нацрте, 
односно предлоге прописа који имају утицај на конкуренцију, и то: 

 мишљење на Нацрт закона о међубанкарским накнадама и посебним 
правилима пословања код платних трансакција на основу платних картица; 

 два мишљења на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о превозу 
терета у друмском саобраћају; 

 два мишљења на Нацрт Закона о железници; 

 мишљење на Предлог Закона о поштанским услугама. 
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Мишљење на Нацрт закона о међубанкарским накнадама и посебним 
правилима пословања код платних трансакција на основу платних 
картица 

 
Комисија је увидом у информације које су објављене на званичној интернет 
страници Народне банке Србије, имала могућност да размотри Нацрт закона о 
међубанкарским накнадама и посебним правилима пословања код платних 
трансакција на основу платних картица.  
Комисија са посебном пажњом прати ова обавештења због значаја који поступање 
Народне банке Србије има, или може имати на стање конкуренције на одређеним 
тржиштима на територији Републике Србије. Нацрт закона о међубанкарским 
накнадама и посебним правилима пословања код платних трансакција на основу 
платних картица (Нацрт закона), анализиран је у смислу његове усклађености са 
правилима заштите конкуренције, али и у контексту предмета који су се у ЕУ, као и 
у земљама чланицама, водили пред телима за заштиту конкуренције од 2001. 
године до данас. Један од најчешћих, по конкуренцију ограничавајућих фактора, 
код плаћања платним картицама, биле су управо међубанкарске накнаде 
(interchange fees). 
 
Комисија је у мишљењу констатовала да је приликом формулисања члана 3. 
Нацрта закона, који регулише висину међубанкарских накнада, узета у обзир 
Уредба о међубанкарским накнадама за плаћања заснована на платним картицама 
ЕУ 751/2015 (у даљем тексту: Уредба ЕУ 751/2015), и оценила да снижење 
међубанкарских накнада, које предвиђа овај нацрт закона, може довести до 
снижења цена и за крајње кориснике. С тим у вези, Комисија је оценила да ће, 
предложеним решењима мањи трговци (киосци, мале трговинске и занатске радње 
и сл.), у значајнијој мери него раније, примати платне картице што би последично 
требало да доведе до пораста удела безготовинских плаћања у Републици Србији. 
 
Чланом 4. Нацрта закона регулише се избор платног бренда и платне апликације 
(cobadging), односно даје се могућност издаваоцу платне картице да на једном 
платном инструменту укључи два, или више различитих брендова или апликација, 
а Visa, Mastercard или други картични системи плаћања не могу својим правилима 
то да спрече или ограниче, што је у складу са правилима заштите конкуренције. У 
вези са овим чланом, у ставу 9, по мишљењу Комисије, неопходно је, као што је то 
учињено и у тексту Уредбе ЕУ 751/2015, убацити реч „приоритетни“, тако да гласи 
„аутоматски механизам којим се врши приоритетни избор одређеног платног 
бренда или платне апликације“.  
 
Чланом 5. Нацрта закона регулише се раздвајање накнада (Unblending), односно 
уводи се транспарентност, јер је Прихватилац дужан да трговачке накнаде нуди и 
обрачунава трговцу појединачно за различите врсте и брендове платних картица. 
На овај начин, по оцени Комисије, биће омогућено изједначавање преговарачке 
моћи уговорних страна. 
 
Чланом 6. регулише се прихватање свих картица (Honor All Cards Rule), при чему 
пружаоци платних услуга могу обавезати трговце, који прихватају платну картицу 
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једног Издаваоца, да морају прихватати и друге платне инструменте, засноване на 
платним картицама, али само под условима који се у одредби наводе. У вези са 
овом формулацијом, Комисија је мишљења да је можда, иако се ради о наизглед 
безначајној измени, прихватљивија формулација из Уредбе ЕУ 751/2015, да 
„картичне платне шеме и пружаоци платних услуга не смеју примењивати ниједно 
правило које примаоце плаћања, који прихватају платни инструмент на темељу 
картица који је издао један издавач, обавезује да прихвате и друге платне 
инструменте на темељу картица који су издати у оквиру исте картичне платне 
шеме“. 
 
На крају, с обзиром на то да је чланом 10. Нацрта закона утврђено овлашћење 
Народне банке Србије за вршење надзора над применом одредаба овог закона, а 
имајући у виду да Комисија прати и анализира услове конкуренције на 
појединачним тржиштима и у појединачним секторима, као и већ наведену 
чињеницу, да предложена законска решења могу значајно да утичу на стање 
конкуренције на тржишту, очекујемо да ће, у складу са потписаним протоколом, 
сарадња Комисије и Народне банке Србије наставити да се унапређује у циљу 
обезбеђивања ефективне конкуренције. Истовремено, Комисија наглашава да је 
„стварање услова да конкуренција међу банкама и картичним системима доведе до 
снижавања цена за крајње кориснике“, које је сам предлагач означио као циљ 
предложених решења, представља заједнички циљ и изражава наду да ће 
достављеним сугестијама допринети његовом остваривању. 
 

 
Мишљење на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о превозу 
терета у друмском саобраћају 

 
Kомисији је достављен Нацрт Закона о изменама и допунама Закона о превозу 
терета у друмском саобраћају од стране Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре, ради давања мишљења. 
 
Текст Нацрта закона о изменама и допунама Закона o превозу терета у друмском 
саобраћају није садржао одредбе које би са становишта примене Закона биле 
спорне, или супротне истом закону.  
 
Идентично мишљење дато је на други захтев Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, на исти законски текст који је садржао незнатне 
измене.  
 

 Мишљење на Нацрт Закона о железници 

 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доставило је 
Комисији Нацрт Закона о железници, ради давања мишљења. Савет Комисије је у 
складу са својим овлашћењима донео мишљење које се односи на следеће одредбе 
Нацрта Закона о железници:  
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У члану 2. став 1. тачка 21) достављеног нацрта, дефинише се израз „искључиво 
право“, као право којим се железнички превозник овлашћује да пружа одређене 
услуге јавног превоза путника железницом на одређеној траси воза или мрежи или 
на одређеном подручју, уз искључивање свих других железничких превозника. 
Наведени израз у даљем тексту нацрта јавља се једино у члану 113, у вези са 
превозом од општег интереса у железничком саобраћају - доделом уговора о 
обавези јавног превоза. Имајући у виду наведено, а у циљу отклањања недоумица у 
погледу коришћења овог израза, оцена је Комисије да наведену дефиницију треба 
унети у одељак нацрта закона који уређује превоз од општег интереса. 
 
Члан 13. став 3. Нацрта предвиђа да оператор услужног објекта који је под 
непосредном контролом железничког превозника, који је активан и има 
доминантан положај на националном тржишту железничког превоза за који се 
користи објекат, мора бити независан од железничког превозника у погледу 
оргaнизације и одлучивања. У вези са овом одредбом, указано је да је питање 
утврђивања доминантног положаја у искључивој надлежности Комисије, и то у 
поступку који се води ради испитивања постојања повреде конкуренције. Како 
Дирекцији за железнице нису дата овлашћења да утврђује доминантан положај, 
поставља се питање на који начин, на основу којих критеријума и у ком поступку 
ће се утврдити доминантан положај. С тим у вези, предложено је да се ова одредба 
измени тако што ће се брисати речи: „и има доминантан положај на националном 
нивоу“. Оцењено је да ће се на овај начин, имајући у виду развијеност нашег 
тржишта, постићи циљ који је постављен Директивом 2012/34.  
 
Предложено је да се у члану 30. став 4. Нацрта предвиди обавеза за управљача 
инфраструктуре да у погледу информација о критеријумима расположивости и 
доделе капацитета инфраструктуре обезбеди јавност и доступност свим 
учесницима на тржишту, у циљу омогућавања приступа информацијама које могу 
бити од значаја за одређивање њихове пословне политике.  
 
Одредбом члана 40. став 3. Нацрта, предвиђено је да се приоритет који се може 
дати специфичној врсти саобраћаја приликом доделе капацитета инфраструктуре 
даје у складу са законом којим се уређује заштита конкуренције. Иако наведени 
став представља транспозицију члана 49. став 3. Директиве 2012/34, према 
мишљењу Комисије он није на адекватан начин пренет у нацрт. Циљ одредбе члана 
49. став 2. Директиве је да ни на који начин одлука управљача инфраструктуре о 
додели капацитета није изузета од примене правила о забрани рестриктивних 
споразума, забрани злоупотребе доминантног положаја и надлежности које има 
тело за заштиту конкуренције у вези са овим забранама, а што не следи из 
формулације овог става. Стога је предложен нови став 4. који би гласио: „Давање 
приритета не сме бити у супротности са правилима о заштити конкуренције“. 
Уколико би овај предлог био  прихваћен, из става 3. истог члана, предложено је 
брисање речи: „у складу са законом којим се уређује заштита конкуренције“.  
 
У члану 120. став 4. Нацрта предвиђено је да директор Дирекције уређује размену 
информација и сарадњу унутрашњих организационих делова Дирекције у циљу 
спречавања негативних ефеката по конкуренцију. Оцењено је да формулација: 
„спречавање негативних ефеката по конкуренцију“, није одговарајућа, имајући у 
виду надлежности Дирекције и надлежности Комисије. Стога је предложено да се 
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наведена формулација замени речима: „у циљу подстицања (развијања) 
конкуренције“.  
 
Члан 121. став 6. Нацрта речи: „прати ситуацију конкуренције“ потребно је 
изменити тако да гласи: „прати стање конкуренције“. Предложена формулација 
одговара и овлашћењима Комисије.  
 
Достављање рачуноводствених информација прописаних чланом 122. нацрта 
веома је значајно за праћење понашања учесника на тржишту. Тачка 2) подтачка 
(3) овог члана предвиђа достављање, на захтев, информација о трошковима и 
приходима за појединачне услуге ради праћења цена приступа и утврђивања 
потенцијално анти-конкурентног одређивања цена (унакрсне субвенције, 
предаторске цене и претеране цене). Наведена одредба не предвиђа овлашћење за 
Дирекцију да утврђује анти-конкурентно одређивање цена, већ само могућност да 
уочи могуће повреде конкуренције и да о томе обавести надлежно тело за заштиту 
конкуренције. С тим у вези, предложено је да се речи: „како би се утврдило 
потенцијално анти-конкурентно одређивање цена (унакрсне субвенције, 
предаторске цене и претеране цене)“ замене речима: „како би се уочиле могуће 
повреде конкуренције, о чему Дирекцијa обавештава тело надлежно за заштиту 
конкуренције“. 
 
У мишљењу Комисије од 25.12.2017. године констатовано је да је Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре прихватило све примедбе и предлоге 
Комисије наведене у мишљењу од 27.11.2017. године. Имајући у виду наведено, на 
измењени текст Нацрта Закона о железници Комисија није имала примедбе. 
 

 Мишљење на Предлог Закона о поштанским услугама 

 
Мишљење Комисије на Предлог Закона о поштанским услугама није званично 
затражено од стране Министарства трговине, туризма и телекомуникација, али је 
након увида у предлог закона на званичној интернет страници Народне скупштине 
Републике Србије, Комисија упутила мишљење на наведени предлог прописа.  
 
Полазна основа за мишљење Комисије представљало је начело подстицања 
конкуренције, економичности и делотворности у обављању поштанске делатности, 
као једно од начела на којима се заснива обављање поштанских услуга, а које 
садржи и важећи Закон о поштанским услугама („Службени гласник РС“, број 
18/2005, 30/2010 и 62/2014). Општа оцена Комисије била је да нова законска 
решења треба да омогуће успостављање ефективне конкуренције на тржишту 
поштанских услуга, те да допринесу бржем и значајнијем отварању овог тржишта 
за нове учеснике. 
 
Мишљењем Комисије обухваћено је више одредби Предлога Закона о поштанским 
услугама, а односило се на потребу прецизније формулације јавног поштанског 
оператора као гарантованог даваоца универзалне поштанске услуге, на потребу 
давања могућности и другим поштанским операторима да у свом називу и 
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пословању користе реч „пошта“, потребу отварања тржишта које се односи на 
резервисане поштанске услуге, потребу прецизније формулације ценовног прага за 
резервисане поштанске услуге, потребу прецизирања начина одређивања 
поштарине за поштанске услуге, питање услова за приступ мрежи других 
поштанских оператора, предлог да се сагласност Агенције за поштарину за 
универзалну поштанску услугу даје само операторима са значајном тржишном 
снагом, као и рокове важења лиценци за обављање поштанских услуга. 
 
По давању предметног мишљења, Министарство трговине, туризма и 
телекомуникација иницирало је састанак са представницима Комисије, на којем су 
прецизирани предлози Комисије. На наведеном састанку усаглашена је измена 
одредби члана 31. и члана 55. Предлога Закона о поштанским услугама. 
 
Наиме, одредбама члана 31. Предлога Закона о поштанским услугама, било је 
прописано да поштарина за поштанске услуге не може садржати додатне износе 
које би давалац поштанских услуга одредио искључиво на основу своје тржишне 
снаге на тржишту поштанских услуга, нити се поштарина може одређивати испод 
јединичне цене коштања са намером преузимања или задржавања тржишне снаге 
на тржишту поштанских услуга. Према оцени Комисије, било је нејасно да ли је 
намера предлагача да овако формулисаном одредбом спречи могуће повреде 
конкуренције. При том је Комисија истакла да примена неправичних 
(предаторских или превисоких) цена, са аспекта Закона, може представљати 
повреду конкуренције само уколико су такве цене одређене, односно примењене 
од стране доминантног учесника на тржишту. Такође није било јасно на које органе 
за заштиту конкуренције се мислило у ставу 2. тачка 1. истог члана, па се потреба 
за прецизирањем односила и на ову одредбу. 
 
На наведеном састанку представника Министарства и Комисије преформулисане 
су одредбе члана 31. Предлога Закона о поштанским услугама, на тај начин што су 
општом формулацијом „неправичне цене у смислу закона којим се уређује 
заштита конкуренције“ обухваћене и предаторске и превисоке цене, а у ставу 2. је 
прецизирано да се обавештење доставља органу за заштиту конкуренције, а не 
„органима за заштиту конкуренције“ што је остављало простор за недоумице. 
 
Осим наведеног, одредбом члана 55. став 1. Предлога Закона о поштанским 
услугама прописано је да је јавни поштански оператор дужан да омогући другим 
поштанским операторима и консолидаторима приступ поштанској мрежи. Ставом 
2. истог члана предвиђено је да Агенција ближе прописује приступ поштанској 
мрежи, а одредбом става 3. члана 55. Предлога Закона о поштанским услугама, 
прописано је да услови приступа поштанској мрежи морају бити унапред познати, 
транспарентни и недискриминаторни за све кориснике приступа. 
 
Предлог Комисије, који је и прихваћен од стране Министарства, био је да се у ставу 
3. члана 55. Предлога Закона о поштанским услугама, поред услова приступа 
поштанској мрежи пропише да и цене приступа поштанској мрежи морају бити 
унапред познате, транспарентне и недискриминаторне. На тај начин се доприноси 
стварању законског оквира за слободну конкуренцију међу пружаоцима 
поштанских услуга. 
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8.2. Мишљења о примени одредаба Закона које се односе на 
концентрације 

Комисија је у 2017. години, поступајући по захтевима заинтересованих учесника 
на тржишту, издала 29 мишљења у вези са применом одредаба Закона које се 
односе на концентрације, извршавајући на тај начин једну од својих законских 
надлежности. Велики број издатих мишљења – у поређењу са просечним бројем 
издатих мишљења претходних година, и даље се може тумачити као показатељ 
појачане одговорности учесника на тржишту у погледу провере постојања законске 
обавезе подношења пријаве концентрације и њихове спремности да поштују и 
извршавају такве обавезе. Захтеви за давање мишљења су се углавном подносили из 
два основна разлога: због утврђивања  природе трансакције и оцене постојања 
концентрација које би настале реализовањем тих трансакција, и због оцене 
испуњености услова за пријаву концентрације који се односе на годишње приходе 
учесника у концентрацији предвиђене Законом. Остали захтеви су се односили на 
тумачење других одредаба Закона које се односе на концентрације, које нису у 
директној вези са дефинисањем концентрација и обавезом пријаве концентрације. 
 
Комисија констатује да је издавањем мишљења из домена испитивања 
концентрација, поштујући своју законску надлежност, у свим случајевима 
поступила у најкраћем могућем, примереном року (који, при томе, за издавање 
мишљења није прописан Законом) и одговорила на све примљене захтеве за давање 
мишљења. То значи да је, у 2017. години, Комисија поступила по свим поднетим 
захтевима и на основу сваког захтева донела мишљење о постојању обавезе 
подношења пријаве концентрације. У два случаја, Комисија је поступила по 
захтевима који су поднети у 2016. години. 
 
У наставку се даје приказ издатих мишљења везаних за најчешћа питања у погледу 
којих су учесници на тржишту тражили од Комисије тумачење. 
 
Кратак опис захтева: Подносиоци захтева су од Комисије тражили да оцени 
испуњеност услова за подношење пријаве који се односе на годишње приходе 
учесника у концентрацији. Комисија је утврђивала да ли учесници у концентрацији 
(директно или преко повезаних учесника на тржишту, у смислу Закона) остварују 
приходе наведене у члану 61. Закона, на основу чега је ценила постојање обавезе 
подношења пријаве концентрације.   
 

Издата мишљења: Комисија је издала четири мишљења у којима је 
закључила да обавеза подношења пријаве не постоји, јер није испуњен 
ниједан од алтернативних услова за подношење пријаве концентрације 
прописаних чланом 61. став 1. Закона, а у четири мишљења је оценила да 
таква обавеза постоји, с обзиром на то да је испуњен један од наведених 
услова. 

 
Кратак опис захтева: Подносиоци захтева су од Комисије тражили да оцени 
испуњеност услова за подношење пријаве који се односе на годишње приходе 
учесника у концентрацији, када се стиче контрола над стечајним дужником или 
над имовином стечајног дужника која може представљати самосталну пословну 
целину. 
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Издата мишљења: Комисија је у свим наведеним случајевима потврдила да 
куповином стечајног дужника као правног лица или куповином имовине 
стечајног дужника која може представљати самосталну пословну целину 
настаје концентрација. У четири случаја је оценила да ипак не постоји 
обавеза пријаве концентрације, јер за то није био испуњен ниједан од 
алтернативних услова за подношење пријаве концентрације прописаних 
чланом 61. став 1. Закона, а у три мишљења је оценила да таква обавеза 
постоји, с обзиром на то да је био испуњен један од наведених услова. 

 
Кратак опис захтева: Подносиоци захтева су од Комисије тражили мишљење у 
вези са постојањем обавезе подношења пријаве концентрације која настаје 
куповином капитала друштва у поступку приватизације. 
 

Издата мишљења: Комисија је издала два мишљења у којима је оценила да 
описане трансакције представљају концентрације. На основу достављених 
података о приходима учесника у концентрацији, Комисија је, у оба случаја 
закључила да обавеза подношења пријаве не постоји, јер није испуњен 
ниједан од алтернативних услова за подношење пријаве концентрације 
прописаних чланом 61. став 1. Закона, с обзиром на то да учесници у 
концентрацији  нису остваривали приходе наведене у члану 61. Закона.  

 
Кратак опис захтева: Подносилац захтева је од Комисије тражио мишљење у вези 
са постојањем обавезе подношења пријаве концентрације која настаје узимањем у 
закуп пословног простора у коме привредно друштво које је власник тог простора 
обавља малопродајну делатност (малопродајни објекат), без преузимања 
запослених у том објекту.  
 

Издато мишљење: Комисија је издала мишљење на основу података 
достављених у захтеву за давање мишљења и закључила да подносилац 
захтева има обавезу да ову концентрацију пријави Комисији, јер он стиче 
контролу над делом другог учесника на тржишту који може представљати 
самосталну пословну целину, у складу са чланом 17. став 1. тачка 2), а 
испуњени су услови за подношење пријаве концентрације прописани чланом 
61. став 1. Закона. Комисија је, при томе, нарочито имала у виду околност да 
ће, на основу посебног уговора, закљученог после уговора о закупу, 
подносилац захтева од власника малопродајног објекта купити опрему, 
односно инвентар из предметног малопродајног објекта који ће му служити 
за обављање малопродајне делатности у простору који ће узети у закуп.  

 
Кратак опис захтева: Подносилац захтева је од Комисије тражио мишљење у вези 
са тумачењем и применом члана 61. став 1, а у вези са члановима 17. и 5. Закона. 
Конкретно, постављена су питања у вези са рачунањем прихода учесника на 
тржишту или његовог дела над којим се стиче контрола: 1) да ли се у случају 
стицања контроле од стране једног или више учесника на тржишту над другим 
учесником на тржишту (циљно друштво), у обзир узимају приходи само циљног 
друштва, или и повезаних лица циљног друштва (целе групе циљног друштва); 2) да 
ли се у случају стицања контроле од стране једног или више учесника на тржишту 
само над делом, или деловима других учесника на тржишту, који могу 
представљати самосталну пословну целину, у обзир узимају само приходи дела над 
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којим се стиче контрола или и повезаних лица друштва чији је део предмет 
стицања. 
 

Издато мишљење: Комисија је издала мишљење да, у складу са Упутством 
за израчунавање укупног годишњег прихода (објављеном на сајту Комисије 
http://www.kzk.gov.rs/uputstva, које садржи и пример који појашњава 
наведено), приликом подношења пријаве концентрације, у случајевима 
повезаних учесника у смислу члана 5. Закона, укупан годишњи приход из 
члана 61. Закона рачуна се као збир свих укупних прихода које су остварили 
учесници на тржишту који се сматрају повезаним и који припадају истој 
групи. У складу са наведеним, у конкретном случају стицања контроле од 
стране једног или више учесника на тржишту над другим учесником на 
тржишту (циљно друштво), у обзир се узимају приходи циљног друштва и 
свих повезаних лица циљног друштва (целе групе циљног друштва) над 
којим се истовремено стиче контрола, односно под условом да та повезана 
лица нису изузета од стицања контроле. У складу са чланом 17. став 1. тачка 
2. Закона, када се у поступку концентрације стиче контрола само над делом 
учесника на тржишту, као и у складу са Упутством о начину израчунавања 
укупног прихода учесника у концентрацији у случајевима када се контрола 
стиче над делом предузећа (објављеном на сајту Комисије 
http://www.kzk.gov.rs/uputstva), у обзир се узимају само приходи дела 
учесника на тржишту над којим се стиче контрола, а не и приходи осталих 
делова учесника на тржишту који нису предмет стицања контроле. 

 
Кратак опис захтева: Подносиоци захтева су од Комисије тражили мишљење у 
вези са постојањем обавезе подношења пријаве концентрације која настаје у 
случају када привредно друштво које је било сувласник (циљног) друштва и које је 
са другим сувласником вршило заједничку контролу над циљним друштвом 
намерава да купи од другог сувласника његов сувласнички удео и постане једини, 
односно већински власник друштва. 

 
Издато мишљење: Комисија је издала мишљења да такве трансакције 
представљају концентрације, јер настају као резултат промене облика 
контроле над циљним друштвом, тако што се заједничка контрола коју су 
заједнички вршила два привредна друштва мења у појединачну, односно 
самосталну контролу коју ће вршити привредно друштво које постаје 
једини, односно већински власник циљног друштва.   

 
Кратак опис захтева: Подносиоци захтева су од Комисије тражили мишљење у 
вези са трансакцијама које се реализују између зависног друштва и једног од 
његових матичних друштава, као и у случају када једно друштво оснива своје 
подређено (зависно) друштво. 
 

Издато мишљење: Комисија је издала мишљења да такве трансакције не 
представљају концентрације, јер се сматрају унутрашњом реорганизацијом у 
оквиру групе друштава, с обзиром на то да се реализују између повезаних 
учесника на тржишту у смислу члана 5. Закона. 
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Кратак опис захтева: Подносилац захтева је од Комисије тражио мишљење у вези 
са постојањем обавезе подношења пријаве концентрације у случају када привредно 
друштво стиче уделе у друштву у којем већ има већински удео, конкретно, када 
стиче додатне уделе у (циљном) друштву у којем већ поседује 53,66% од укупног 
броја емитованих акција са правом гласа. 
 

Издато мишљење: Комисија је издала мишљење да, у конкретном случају, 
таква трансакција не представља концентрацију, имајући у виду да 
подносилац захтева, на основу одредаба Акта о оснивању, већ остварује 
могућност одлучујућег утицаја на вођење послова циљног друштва, без 
обзира на исказану намеру куповине дела капитала. С обзиром на то да се 
одлуке у циљном друштву доносе већином од 50% од укупног броја издатих 
акција са правом гласа, Комисија је оценила да подносилац захтева већ 
представља контролног акционара и остварује појединачну контролу над 
циљним друштвом, те  куповина дела капитала не би представљала 
концентрацију у смислу члана 17. Закона.  

 
Кратак опис захтева: Подносилац захтева је од Комисије тражио мишљење у вези 
са постојањем обавезе подношења пријаве концентрације у случају потенцијалне 
аквизиције портфолија проблематичних корпоративних и микро кредита које 
банка продаје привредном друштву за финансијске услуге и консалтинг, чија је 
регистрована претежна делатност „делатност агенција за наплату потраживања и 
кредитних бироа“. 
 

Издато мишљење: Комисија је издала мишљење да предметни случај није 
концентрација учесника на тржишту у смислу чл. 17. Закона, јер није могла 
да закључи да ће привредно друштво које откупљује портфолија 
потраживања различитих структура (што обухвата доспела и ненаплаћена 
потраживања која могу бити необезбеђена или обезбеђена, укључујући и 
обезбеђење путем непокретности и залога), стећи контролу над учесником 
на тржишту и/или његовим делом у смислу Закона.  

 

8.3. Мишљења о примени прописа које се односе на повреде 
конкуренције 

Комисија је, поступајући по захтевима учесника на тржишту, донела велики број 
мишљења о примени одредаба Закона, омогућавајући тиме учесницима на 
тржишту да се ближе упознају са праксом Комисије и ускладе своје понашање на 
тржишту са правилима о заштити конкуренције. 
 
Кратак опис захтева: Физичко лице пријавило је Комисији да израду техничке 
документације за реконструкцију седам болничко здравствених центара у Београду 
врши Саобраћајни институт ЦИП без спроведеног поступка јавне набавке, са 
питањем да ли је то у складу са Законом и чланом 82. Устава, с обзиром на то да је 
Саобраћајни институт ЦИП око 98% у власништву државе.  
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Издато мишљење: Комисија је издала мишљење да се описана ситуација 
тиче одредби Закона о јавним набавкама, те није у надлежности Комисије, а 
подносилац захтева је упућен да се обрати Управи за јавне набаке. 

 
Кратак опис захтева: Eki Transfers доо обратио се Комисији захтевом за издавање 
мишљења на самостално сачињену процену, која се односи на утврђивање да ли 
ангажовање подзаступника за пружање Western Union новчане дознаке уговарањем 
различитих провизија, може представљати законски ризик. Самостално сачињена 
процена садржи опис регулаторних промена које су условиле развој конкуренције, 
затим карактеристике тржишта на комe послује друштво Eki Transfers нарочито оне 
које се односе на раст броја пружалаца истих или сличних платних услуга које 
пружа и Eki Transfers, те осврт на intra brand конкуренцију између заступника 
Western Union-а, као и оцену положаја друштва Eki Transfers у складу са одредбама 
члана 15. Закона. На крају самостално сачињене процене, а на основу налаза 
садржаних у истој, изведени су и одређени закључци.  
 

Издато мишљење: У мишљењу, Комисија је навела да може да прихвати 
наводе изнете у самостално сачињеној процени који се тичу промене 
правног оквира који се односи на новчане дознаке и трансфер новца. 
Међутим, навела је и да је, не улазећи у оцену правилности, јер ту 
надлежност нема, а на основу навода изнетих у достављеној процени, 
закључила да је за потребе самосталног сачињавања процене анализирано 
тржиште заступања, односно тржиште заступника глобалних оператера, као 
производна димензија тржишта, на територији Републике Србије, као 
географском релевантном тржишту.  
 
Комисија је истакла да се релевантно тржиште на ком се утврђује 
поседовање доминантног положаја одређује у односу на околности сваког 
појединачног случаја, те дефиниција релевантног тржишта не мора увек 
бити иста, чак и у случају када је странка у различитим поступцима пред 
Комисијом исти учесник на тржишту. Ово нарочито у погледу релевантног 
географског тржишта које не мора нужно бити целокупна територија 
Републике Србије, па и у ситуацији у којој учесник на тржишту који је 
странка у поступку пред Комисијом делатност обавља на комплетној 
националној територији. Након што се утврди да учесник поседује 
доминантан положај на тржишту, приступа се утврђивању да ли радња 
учињена од стране доминантног учесника на тржишту представља радњу 
злоупотребе. Из наведеног јасно произлази карактеристика поступака у 
којима се утврђује евентуална злоупотреба доминантног положаја, а то је да 
радња претходно мора бити учињена, након чега се утврђују њене стварне 
или потенцијалне последице на тржишту, а од чега зависи закључак да ли 
она представља радњу злоупотребе.  
 
На основу изнетог, те на основу чињенице да постоје различити начини на 
које може бити извршена злоупотреба доминантног положаја, и то у смислу 
њеног утицаја на inter brand и/или intra brand конкуренцију, Комисија је 
оценила да, сходно одредбама Закона, не постоји могућност одређивања 
Комисије у погледу дозвољености примене пословне политике која 
подразумева ангажовање подзаступника за пружање Western Union новчане 
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дознаке уговарањем различитих провизија. Ово из разлога што се, због 
специфичности поступка утврђивања злоупотребе доминантног положаја на 
тржишту, ова радња оцењује ex post. Стога је Комисија само указала на 
основне смернице, које и сама примењује, уз напомену да је на отворенијем 
тржишту мања вероватноћа да ће доћи до злоупотребе доминантног 
положаја, али да она није немогућа. Истакнуто је да се релевантно тржиште 
одређује применом критеријума заменљивости и да на њему учесник који је 
учинио евентуалну радњу злоупотребе мора да има доминантан положај, 
при чему се последице злоупотребе могу јавити на том и/или на неком 
другом тржишту. Код оцена последица учињене радње теже су оне које 
имају ефекат на inter brand конкуренцију, али свакако не треба занемарити 
ни последице на intra brand конкуренцију. Наведено је и да учесник који има 
доминантан положај, било појединачни, било колективни, с посебном 
пажњом мора да води рачуна о последицама радњи које предузима и 
пословној политици, нарочито у контексту обавезе да је примењује под 
истим условима у односу на све учеснике који задовоље унапред одређене и 
транспарентно предочене објективне критеријуме.  

 
Кратак опис захтева: Адвокатска канцеларија Станковић&Партнери, поднела је 
Комисији захтев за мишљење, наводећи да је учесник на тржишту – клијент 
присутан на тржишту прехрамбене производње на територији Републике Србије 
преко више канала дистрибуције, на начин да је за сваки канал дистрибуције и 
продаје утврдио једнаке услове набавке и продаје, обезбеђујући могућност 
конкуренције између директних конкурената у истом каналу продаје. 
 
Како клијент поред постојећих, намерава да утврди и посебну додатну категорију 
малопродајног формата чија се пословна политика заснива искључиво на 
привлачењу крајњих купаца путем најниже цене, од Комисије је тражено мишљење 
да ли је предметни учесник на тржишту слободан да утврди различите услове на 
исте послове у свим случајевима када оправдано сматра да постоје различити 
учесници који са његовог становишта, односно становишта произвођача нису 
једнаки конкуренти на тржишту. 
 

Издато мишљење: Комисија је констатовала да Захтев садржи питање које 
се односи на будућу, још увек хипотетичку пословну одлуку учесника на 
тржишту – клијента коју он доноси процењујући све околности које са 
његовог аспекта могу бити од значаја за будуће пословање. С обзиром на 
уобичајену пословну неизвесност и дијапазон одлука које учесници на 
тржишту могу донети а које се не могу увек унапред антиципирати, 
Комисија није у могућности да са аспекта примене Закона цени поступке 
који нису ни предузети, наглашавајући да је слобода пословног одлучивања 
увек ограничена правима и обавезама које су утврђене Законом а које 
учесници на тржишту морају да познају.  
 
С тим у вези, подносилац захтева је обавештен да је Комисија 17.01.2017. 
године на званичној интернет страни објавила став који се односи на захтеве 
за давање мишљења.  
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Кратак опис захтева: Мишљење о обавези подношења захтева за појединачно 
изузеће рестриктивног споразума од забране услед промене одредби уговора који 
је био предмет појединачног изузећа рестриктивног споразума од забране, а који се 
односе на промену политике бонуса.  
 

Издато мишљење: Комисија је изнела став да у конкретној ситуацији 
поменуте измене анекса, не утичу значајно на спровођење претходно 
одобреног решења Комисије, имајући у виду да исте не поседују 
ограничавајући карактер са становишта оцене испуњености услова из члана 
11. Закона. 

 
Кратак опис захтева: Захтев да се Комисија одреди према упитима који се односе 
на обавезу подношења захтева за појединачно изузеће рестриктивног споразума о 
ексклузивној дистрибуцији екстратериторијалног карактера. 
 

Издато мишљење: Имајући у виду да је предметним упитом такође 
истакнуто да дистрибутер не послује, односно није учесник на тржишту у 
Републици Србији док је произвођач присутан на тржишту Републике 
Србије, те да се произвођач и дистрибутер налазе на вертикално различитим 
географским тржиштима, Комисија истиче да у конкретној ситуацији није 
надлежна, имајући у виду непостојање предуслова територијалне димензије, 
предвиђеног чланом 2. а у вези са чланом 10. став 1. Закона. 
 
Истакнуто је да је мишљење Комисије засновано на чињеничном стању 
изнетом у захтеву, а у складу са важећим прописима којима је уређена 
област заштите конкуренције и досадашњом праксом поступања Комисије. 
Такође, оно ни на који начин не утиче на будуће одлучивање Комисије у 
конкретним ситуацијама, не представља, нити прејудицира ставове и 
закључке у случајевима о којима ће Комисија одлучивати и поступати у 
вршењу својих овлашћења. 

 
Кратак опис захтева: Комисији је достављен захтев за давање мишљења Air Serbia 
ад Београд, поводом увођења скале на основу које би се одобравали подстицаји 
туроператерима у погледу уговора о чартер превозу који је Аir Serbia, као 
авиопревозник закључила са туроператерима у вези са летњом сезоном 2017. 
године. 
 

Издато мишљење: Комисија је издала мишљење у ком се наводи да у складу 
са начелима слободне конкуренције на тржишту, учесници на тржишту су 
слободни да утврђују своју комерцијалну политику, укључујући и рабатну 
политку, све док немају значајну тржишну снагу, односно доминантан 
положај на одређеном релевантном тржишту, у ком случају су у обавези да 
своју комерцијалну политику ускладе са одредбама Закона, са циљем 
спречавања било које радње или активности која би могла представљати 
злоупотребу доминантног положаја на релевантном тржишту. 
 
У складу са чланом 16. Закона, примена неједнаких услова пословања на 
исте послове, према различитим учесницима на тржишту од стране 
доминантног учесника, може да представља повреду конкуренције, јер се 
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поједини учесници на тржишту доводе у неповољнији положај у односу на 
конкуренте. Из тога следи да, под претпоставком да учесник на тржишту 
који има доминантан положај, уколико на све пословне партнере у истим 
пословима примењује исте услове, на јасан и транспарентан начин, са 
становишта прописа о заштити конкуренције, начелно, не постоји ризик од 
постојања повреде конкуренције. 
 
У складу са Законом, Комисија нема надлежност за давање сагласности на 
креирање пословне политике учесника на тржишту, као ни надлежност да 
унапред утврђује да неко понашање није у супротности са Законом, већ се 
постојање повреде конкуренције утврђује у сваком појединачном случају. 
 
Мишљење је засновано на чињеничном стању изнетом у захтеву, а у складу 
са важећим прописима којима је уређена област заштите конкуренције и 
досадашњом праксом поступања Комисије.  

 
Кратак опис захтева: Прица и партнери АОД обратио се Комисији захтевом, 
којим је тражено мишљење о примени члана 9. Закона. Мишљење је тражено у 
односу на следеће: „Да ли је дозвољено да учесници на тржишту који послују на 
различитом нивоу производње размењују, тачније продају одређене пословне 
информације (подаци о промету и учешћу у промету добављача). Прецизније, да 
ли је дозвољено да продавац једном од својих добављача продаје информације о 
промету и учешћу у промету другог добављача чији продајни асортиман такође 
продаје у свом продајном објекту.“ 
 

Издато мишљење: Размена информација између учесника на тржишту 
може да представља предмет интересовања Комисије, будући да поред 
позитивних ефеката може имати и негативне ефекте на конкуренцију. Иако 
су у пракси заступљеније размене информација које су са аспекта заштите 
конкуренције неутралне или позитивне, између учесника на тржишту долази 
и до размена информација које се могу квалификовати као 
антикомпетитивне. Да ли је дошло до повреде конкуренције, цени се од 
случаја до случаја, и оцена зависи од карактера информација, околности под 
којима се размењују, као и специфичности релевантног тржишта и удела на 
релевантном тржишту учесника размене.  
 
Нису спорне, са становишта правила о заштити конкуренције, размене 
информација које немају директан утицај на будуће комерцијалне 
стратегије учесника на тржишту и уколико су: анонимне и обједињене, јавно 
објављене, односно посредно или непосредно доступне и конкурентима који 
нису учествовали у размени информација и потрошачима.  
 
Размена осетљивих пословних података (који се односе на саму природу 
предметног пословања, односно на тренутне или будуће цене, трошкове 
продаје и обим 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), може да омогући учесницима на тржишту бољу и бржу 



 

105 

адаптацију пословних политика у односу на стратегије конкурената и већу 
вероватноћу стварања антикомпетитивних ефеката на релевантном 
тржишту. Таква размена може водити повећаној координацији у 
предузимању одговарајућих активности и представља разлог за забринутост 
Комисије.  
 
Размена информација може имати различите форме, и може се 
манифестовати кроз директну размену између конкурената, као и кроз 
размену између учесника на тржишту који нису конкуренти. У случајевима 
када учесници на тржишту који послују на различитим нивоима производње 
или дистрибуције размењују информације, једносмерно или двосмерно, о 
једном или више конкурената стицаоца информације, може се радити о 
недозвољеној размени информација. Недозвољена размена информација 
смањује неизвесност која ствара конкурентски притисак, и тиме повећава 
предвидљивост будућег наступања на тржишту. Вероватноћа се може 
додатно повећати ако се информације стичу теретним правним послом 
и/или на бази ексклузивитета. 
 
Имајући у виду постављено питање, скреће се пажња да би у одређеним 
случајевима, описана ситуација могла да представља и однос који одговара 
hub-and-spoke картелу, као специфичној форми размене информација. 
Наиме, продавац може да делује као hub, односно „центар“ за размену 
информација између два или више добављача. 
 
У складу са наведеним, будући да размена информација може, али не мора 
нужно да представља повреду конкуренције, Комисија је напоменула да ће 
се она разматрати у сваком конкретном предмету као случај за себе, и њена 
дозвољеност, односно недозвољеност, оцењивати тек након детаљно 
утврђеног чињеничног стања.  

 
Кратак опис захтева: Litа Van Bell доо Београд се обратио Комисији са захтевом за 
давање стручног савета у вези поступања конкурентских фирми. У допису је 
наведено да Litа Van Bell има ексклузивно право дистрибуције женског рубља ино-
партнера Creationes Selene из Шпаније, и то за тржиште Републике Србије и Црне 
Горе, те да од њих наведене производе директно увози и дистрибуира даље 
клијентима у Републици Србији и Црној Гори. Даље је наведено да производе који 
су предмет ексклузивне дистрибуције у Републику Србију и Црну Гору увозе 
конкуренти снабдевајући се у велепродајним објектима у Италији. Од Комисије је 
затражен одговор на питања који су механизми заштите ексклузивног права 
дистрибуције, односно да ли је могуће спречити неовлашћени увоз наведених 
производа и да ли је могуће спречити увоз наведених производа на границама 
Републике Србије и Црне Горе. 
 

Издато мишљење: Подносилац захтева је обавештен да је Комисија заузела 
став и дала мишљење о примени правила зaштите конкуренције на институт 
"исцрпљења права" и тзв. "паралелног увоза", што је уврштено у Извештај о 
раду за 2013. годину. 
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Кратак опис захтева: Комисија примила захтев за давање мишљења на Опште 
услове пословања аутобуских станица и Акт о категоризацији аутобуских станица, 
који је поднело Удружење за саобраћај Привредне коморе Србије.  
 

Издато мишљење: Савет Комисије даo је мишљење да текст нацрта Општих 
услова пословања аутобуских станица и нацрта Акта о категоризацији 
аутобуских станица, не садржи одредбе које су спорне са становишта 
примене Закона. Уз наведено мишљење Комисија је Удружењу за саобраћај 
Привредне коморе Србије доставила обавештење у вези достављених аката, 
односно да је у поступку анализе достављених аката, уочена могућа 
неусаглашеност одређених одредби предметних аката са одредбама Закона о 
превозу путника у друмском саобраћају, о чему је упознато министарство 
надлежно за послове саобраћаја, којем су такође предметни акти 
достављени на мишљење.  

 
Кратак опис захтева: Путем електронске поште, Оператор дистрибутивног 
система ЕПС Дистрибуција доо Београд доставио је Комисији обавештење да су, у 
складу са чл. 53. и 136. Закона о енергетици и Упутством о начину и поступку 
давања сагласности на акта на које Агенција даје сагласност и роковима за 
достављање података и документације, у току јавне консултације о Нацрту измена 
и допуна Правила о раду дистрибутивног система. Комисији је истовремено 
упућен и позив да, у оквиру јавних консултација, изда мишљење, сугестије и 
коментаре на предметни акт. 
 

Издато мишљење: У свом мишљењу Комисија је навела да је приликом 
анализе Нацрта измена и допуна Правила о раду дистрибутивног система 
највише пажње посветила делу који се односи на поглавље 6 – Приступ 
дистрибутивном систему и то тачки 6.3 - Средства финансијског обезбеђења 
плаћања приступа дистрибутивном систему. 
 
Комисија је истакла да се није бавила обрачуном висине средстава, али је 
указала на чињеницу да није објашњено из ког разлога се вредност ризика 
множи са константом 2,4, те да није објашњено шта наведена константа 
представља код обрачуна вредности висине средства финансијског 
обезбеђења плаћања у случају избора наменског (гарантног) депозита по 
револвинг начелу, или у случају избора банкарске гаранције плативе на први 
позив и без приговора. На изнето је указано нарочито из разлога што је у 
претходном периоду, на основу важећег Модела поступка израде уговора о 
приступу дистрибутивном систему, вредност ризика за случај неизвршења 
обавеза одређивана множењем максималне вредности „мрежарине“ са 
коефицијентом 1,1, а добијени износ је представљао износ висине средстава 
финансијског обезбеђења плаћања. С обзиром на то да је Нацртом измена и 
допуна Правила о раду дистрибутивног система предвиђено да се наменски 
(гарантни) депозит по револвинг начелу аутоматски реорочава на исти 
период на који је орочен, и то сваке наредне године реорочења, уколико 15 
дана пре истека рока орочења, банка не прими изјаву ОДС да депозит не 
буде реорочен, Комисија је напоменула да је неопходно водити рачуна о 
томе да депонована средства буду задржана само до завршетка трајања 
пословне активности због које су иста и положена, након чега треба да буду 
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на располагању депоненту. У вези рока од две године од ступања на снагу 
Правила о раду дистрибутивног система који је остављен за усаглашавање 
општих и других аката ОДС, као и закључених споразума и уговора, а који је 
предвиђен нацртом предметног акта, Комисија је оценила да је 
усаглашавање закључених уговора о приступу дистрибутивном систему 
потребно извршити у што краћем року, односно одмах након испуњења свих 
неопходних услова за наведено. Као најважније, имајући у виду да мишљење 
издаје искључиво у складу са надлежностима које су јој поверене, Комисија 
је истакла да је са аспекта примене Закона, неопходно да примена Правила 
о раду дистрибутивног система буде идентична за све учеснике на које се 
иста односе. 

 
Кратак опис захтева: Комисији је путем електронске поште достављен упит 
учесника активног на тржишту малопродаје, а који се односи на поступање 
добављача приликом успостављања пословне сарадње. 
 

Издато мишљење: Комисија је доставила одговор у којем је изнела да у 
свом досадашњем раду није издала мишљење, у смислу одређивања обавезе 
добављачима да уговарају бруто цену, уз посебно исказане рабате. Међутим, 
указано је на то да је у појединим поступцима који су вођени пред 
Комисијом, као једну од мера понашања, Комисија наложила и обавезу 
успостављања транспарентног ценовника и рабата, с тим да ни том 
приликом није прописала начин уговарања, с обзиром на то да сам начин 
уговарања купопродајних цена, односно начин реализације уговореног није 
питање из надлежности Комисије. Том приликом Комисија је истакла да код 
анализе поступања добављача, нарочито оног који поседује доминантан 
положај, инсистира на примени транспарентне пословне политике, што би 
значило да је сваки доминантан добављач у обавези да једнако поступа 
према различитим учесницима на тржишту, уколико је реч о истим 
пословима. Стога доминантан учесник на тржишту мора с посебном пажњом 
да води рачуна о томе да омогући сваком учеснику на тржишту с којим 
послује, да има претходно сазнање о условима које треба да испуни како би 
се и на њега примениле погодности предвиђене пословном политиком 
добављача, те да на све учеснике који те услове испуне, предвиђене 
погодности и примени. 

 
Кратак опис захтева: Комисији је путем електронске поште достављен упит који 
се односи на непридржавање цене хлеба од брашна Т-500 од стране потенцијалног 
доминантног учесника на тржишту. 
 

Издато мишљење: Комисија је истакла да је Влада Републике Србије донела 
Уредбу о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500” 
(„Службени гласник РС“, број 7 од 31. јануара 2017) која је ступила на снагу 
1. фебруара 2017. године, a важи до 31. јула 2017. године. Имајући у виду да 
је чланом 6. Уредбе предвиђена санкција за непридржавање Уредбом 
предвиђеног ценовног обрачуна, надзор над применом ове уредбе спроводи 
министарство надлежно за послове пољопривреде и министарство надлежно 
за послове трговине. Такође истакнуто да је доминантан учесник на 
тржишту онај учесник који због своје тржишне снаге, може да послује на 
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релевантном тржишту у значајној мери  независно у односу на стварне и 
потенцијалне конкуренте, те да повреду конкуренције представља ситуација 
када учесник који има доминантну позицију, злоупотребљава свој положај, 
на неке од начина прописаних ставом 2. члана 16. Закона. 

 
Кратак опис захтева: Комисија је примила захтев адв. Ненада Станковића, којим 
је тражено мишљење о примени Закона. Мишљење је тражено у односу на 
ситуацију у којој, откупом приватизационе документације субјекта приватизације 
Галеника ад Београд, „други субјекти, укључујући и најближе постојеће конкуренте 
имају могућност директног увида у пословне резултате, податке о добављачима, 
условима набавке активне супстанце и другог репроматеријала, податке о 
запосленима, накнадама, трошковима производње, планираним инвестицијама и 
сл. Захтевом је од Комисије затражено изјашњење да ли би оваква размена и 
доступност података била противна Закону, а имајући у виду и заштиту интереса 
постојећих власника Галенике као и сваког будућег власника.  
 

Издато мишљење: Имајући у виду чињеницу да je материјa на коју се захтев 
односи (поступак приватизације) уређена Законом о приватизацији („Сл. 
гласник РС“, број 83/2014, 46/2015, 112/2015 и 20/2016 - аутентично 
тумачење) и пратећим подзаконским актима, подносилац захтева је упућен 
на Министарство привреде. 

 
Кратак опис захтева: Комисији су путем електронске поште достављени Упити 
који се односе на ограничења територије и пласмана конкурентских лекова према 
„уговорима о давању дозволе за коришћење власничких информација (лиценци), 
односно уговорима о снабдевању лековима између два произвођача лекова“. 
 

Издато мишљење: Подносиоцу упита је одговорено да није могуће дати 
одговор у наведеној хипотетичкој ситуацији, сходно Ставу Комисије о 
давању мишљења у вези са применом прописа о заштити конкуренције од 
17. јануара 2017. године на интернет страници Комисије. 

 

8.4. Мишљења на извештаје регулаторних тела 

Комисија је поступајући по захтевима регулаторних тела, донела четири мишљења 
чији краћи опис и садржина следе у наставку. 
 
Кратак опис захтева: Комисија је, дана 22.05.2017. године, примила допис 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге у којем је 
изнета молба да Комисија, на основу одредбе члана 60. став 2. Закона о 
електронским комуникацијама, као и одредбе члана 3. Протокола о сарадњи 
закљученог између Агенције и Комисије, до истека рока за достављање мишљења у 
оквиру поступка јавних консултација, достави мишљење о томе да ли је Извештај о 
анализи велепродајног тржишта широкопојасног приступа - Тржиште 5 у складу са 
прописима који регулишу заштиту конкуренције. 
 

Издато мишљење: Комисија је издала мишљење у којем се осврнула на 
поједине делове Извештаја, посебно разматрајући другачије налазе и 
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закључке у односу на налазе и закључке из Извештаја из претходног 
периода. У вези са тим, дала је и генералну напомену да би, имајући у виду 
чињеницу да је тржиште електронских комуникација динамично тржиште, 
Извештаји (независно о ком тржишту које подлеже претходној регулацији је 
реч), требало да садрже и компаративну анализу у односу на претходно 
сачињене Извештаје и изведене закључке.  
 
Комисија је закључила да је тражња за ADSL услугом на нивоу малопродаје и 
даље таква да захтева анализу велепродајног тржишта широкопојасног 
приступа, нарочито имајући у виду њихову условљеност, док је у погледу 
карактеристика велепродајног тржишта широкопојасног приступа интернету 
утврдила разлику у погледу закључака везаних за постојање потенцијале 
конкуренције (према претходном Извештају, није постојала, док према 
Извештају у поступку јавне расправе постоји, али још увек слабо изражена). 
 
Комисија је позитивно оценила анализу услуге naked DSL која је први пут 
обухваћена извештајем о анализи Тржишта 5 и дала сугестију да се наводи у 
вези предметне услуге додатно образложе у смислу констатације о техничкој 
могућности за увођење предметне услуге на целокупној територији 
Републике Србије, нарочито ако извесна ограничења за то постоје. Имајући 
у виду постојање заинтересованости оператора за увођење ове услуге на 
велепродајном нивоу, Комисија је оценила да би извештај требало да садржи 
детаљније образложење карактера тражње за овом услугом, у сврху оцене 
профитабилности и исплативости за њено увођење. Као нарочито користан, 
Комисија је оценила закључак везан за VDSL технологију о обавези Телеком 
Србија а.д, који својим корисницима у малопродаји пружа ову услугу 
приступа интернету, да недискриминаторски поступа према операторима, 
односно да услуге из стандардне понуде пружа свим операторима 
корисницима који користе или намеравају да користе ове услуге под 
једнаким условима као и за сопствене потребе, потребе повезаних лица или 
партнера. 
 
Комисија је као коначну оцену навела да је извештај о анализи Тржишта 5 
заснован на принципима који су у складу са прописима који регулишу 
заштиту конкуренције, с тим да је, не доводећи у питање изнето мишљење, 
напоменула да задржава право да у конкретним поступцима које води у 
оквиру својих надлежности, у складу са прописима којима се уређује 
заштита конкуренције, изведе и евентуално другачије закључке у односу на 
оне наведене у анализи, а нарочито у погледу утврђивања релевантног 
тржишта, било у производној, било у географској димензији, при чему је 
могуће да се конкретна дефиниција не подудара у свему са дефиницијом 
усвојеном за потребе анализе.  

 
Кратак опис захтева: Комисија је, дана 03.11.2017. године, примила допис 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге у којем је 
изнета молба да Комисија, на основу одредбе члана 60. став 2. Закона о 
електронским комуникацијама, као и одредбе члана 3. Протокола о сарадњи 
закљученог између Агенције и Комисије, до истека рока за достављање мишљења у 
оквиру поступка јавних консултација, достави мишљење о томе да ли су мишљење 
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на извештај о анализи велепродајног тржишта оригинације позива у јавној 
телефонској мрежи на фиксној локацији - Тржиште 2 и извештај о анализи 
велепродајног тржишта терминације позива у јавној телефонској мрежи на 
фиксној локацији - Тржиште 3 у складу са прописима који регулишу заштиту 
конкуренције. 
 

Издато мишљење: Према мишљењу Комисије, оцењено је да су Извештаји о 
анализи Тржишта 2 и Тржишта 3 засновани на принципима који су у складу 
са прописима који регулишу заштиту конкуренције, с тим да је дата 
сугестија да се у Извештају о анализи Тржишта 2 детаљније образложи 
условљеност услуге оригинације позива, услугом позива у фиксној 
телефонији на малопродајном нивоу. Наведено је сугерисано у вези са 
оценом Агенције након спровођења „Теста 3 (три) критеријума“, на основу 
којег је утврђено да на предметном тржишту и даље постоје одређене 
структурне и економске баријере за улазак, али да ће се и поред тога оно 
развијати и кретати у правцу успостављања делотворне конкуренције, из ког 
разлога Тржиште 2 не подлеже претходној, односно ex ante регулацији. 

 
Кратак опис захтева: Комисија је, дана 05.12.2017. године, примила допис 
Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге у којем је 
изнета молба да Комисија, на основу одредбе члана 60. став 2. Закона о 
електронским комуникацијама, као и одредбе члана 3. Протокола о сарадњи 
закљученог између Агенције и Комисије, до истека рока за достављање мишљења у 
оквиру поступка јавних консултација, достави мишљење о томе да ли су извештај о 
анализи малопродајног тржишта приступа јавној телефонској мрежи на фиксној 
локацији -Тржиште 1 и извештај о анализи велепродајног тржишта терминације 
позива у мобилној мрежи – Тржиште 7 у складу са прописима који регулишу 
заштиту конкуренције. 
 

Издато мишљење: Имајући у виду констатоване трендове и структурне 
промене на тржишту, као и оцену потенцијалне конкуренције, Комисија је 
оценила као прихватљиве налазе и закључке Агенције у извештају о анализи 
Тржишта 1. Када је реч о извештају о анализи Тржишта 7, Комисијa је као 
прихватљиве оценила налазе и закључке које извештај садржи, али је навела 
да и даље сматра да је неке наводе потребно додатно образложити. Ти 
наводи првенствено се односе на виртуелне мобилне операторе као и 
методологију утврђивања цена терминације позива у мобилној мрежи 
оператора за значајном тржишном снагом. Према мишљењу Комисије, 
Извештаји о анализи Тржишта 1 и Тржишта 7, уз одређене допуне, 
засновани су на принципима који су у складу са прописима који регулишу 
заштиту конкуренције. Комисија је предложила да, имајући у виду одредбу 
члана 60. Закона о електронским комуникацијама којим је прописано да у 
поступку анализе тржишта Агенција сарађује са органом надлежним за 
заштиту конкуренције, као и претходна искуства у достављању мишљења по 
захтевима Агенције, извештаје о спроведеним анализама, Агенција доставља 
Комисији пре почетка поступка јавних консултација, како би било више 
времена за евентуалне сугестије и додатна појашњења у самом поступку 
израде анализа и давања мишљења на исте.  
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Осим конкретних налаза везаних за свако од анализираних тржишта, 
Комисија је дала генералну напомену да задржава право да у конкретним 
поступцима које води у оквиру својих надлежности, у складу са прописима 
којима се уређује заштита конкуренције, изведе и евентуално другачије 
закључке у односу на оне наведене у извештајима о анализи тржишта, а 
нарочито у погледу утврђивања релевантних тржишта, било у производној, 
било у географској димензији, при чему је могуће да се конкретна 
дефиниција не подудара у свему са дефиницијом усвојеном за потребе 
извештаја о анализама тржишта. 

 
Кратак опис захтева: На захтев Агенције за енергетику Републике Србије, 
Комисија је извршила анализу достављених нацрта извештаја о потреби регулације 
цена електричне енергије за гарантовано снабдевање и извештаја о потреби 
регулације цена закупа резерви снаге за системске услуге секундарне и терцијарне 
регулације и у складу са надлежностима које су јој поверене, дала оцене тих 
извештаја.  
 

Издато мишљење: Приликом разматрања достављених извештаја, Комисија 
је са посебном пажњом анализирала поглавље 3 – Остварен ниво 
конкурентности на малопродајном тржишту електричне енергије у Србији 
2016. године, док је, приликом анализе извештаја о потреби регулације цена 
закупа резерви снаге за системске услуге секундарне и терцијарне 
регулације, пажњу посветила поглављу 2 – Остварен ниво конкурентности на 
домаћем тржишту електричне енергије, а нарочито поднаслову „Остварен 
ниво конкурентности на тржишту закупа резерве снаге за системске услуге 
секундарне и терцијарне регулације“. Све примедбе и сугестије Комисије су 
у целости уважене од стране Агенције за енргетику и унете у коначне верзије 
извештаја објављене на њиховом сајту. 

 

8.5. Мишљења по одредбама Закона о стечају 

У 2017. години, Комисија је примила укупно 40 захтева за издавање мишљења у 
стечајним поступцима. Највећи број захтева, укупно 32, односио се на планове за 
реорганизацију стечајног дужника. На продају стечајног дужника као правног лица 
односило се шест захтева, а предмет два захтевa односио се на продају имовине 
стечајног дужника. 
 
Од укупног броја примљених захтева, један предмет је решен кроз поступак по 
пријави концентрација, јер је у конкретном случају продаје стечајног дужника као 
правног лица испуњен законски услов за пријаву концентрације, због чега је 
предметна продаја оцењивана са аспекта допуштености концентрације. 
 
Од укупног броја захтева који се односе на планове реорганизације (32), у шест 
захтева тражено је мишљење на измењени план реорганизације (измене и допуне 
плана, кориговани текст плана, пречишћени текст плана), и по овим захтевима 
Комисија је поступила тако што је доставила обавештења подносиоцима, као 
допуне већ издатих мишљења. 
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Осим по формално поднетим захтевима, Комисија је у седам случајева имала 
упите путем електронске поште по којима је давала упутство, тумачење или 
инструкцију у вези обавезе прибављања мишљења о усклађености плана 
реорганизације, односно продаје стечајног дужника или његове имовине, са 
правилима о заштити конкуренције. 
 
Законом о изменама и допунама Закона о стечају („Службени гласник РС“, број 
113/2017), који је објављен 17.12.2017. године, и који је ступио на снагу 25.12.2017. 
године, измењене су одредбе Закона о стечају („Службени гласник РС“, бр. 
104/2009, 99/2011-др. закон, 71/2012-одлука УС и 83/14), које су се односиле на 
надлежност Комисије за давање мишљења 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), и у поступку спровођења 
мера предвиђених планом реорганизације стечајног дужника (члан 157. став 5). 
 
Предметним законским изменама брисане су, односно измењене су одредбе 
Закона о стечају које су прописивале обавезу прибављања мишљења Комисије у 
наведеним ситуацијама.  
 
На тај начин је 25.12.2017. године, ступањем на снагу предметног закона, престао 
правни основ за давање мишљења Комисије по одредбама Закона о стечају, осим у  
стечајним поступцима који до дана ступања на снагу овог закона нису окончани, а 
који ће се окончати по прописима који су били на снази до дана ступања на снагу 
овог закона. 
 
Без обзира на описане измене Закона о стечају, купац стечајног дужника, који 
куповином стиче власништво и контролу над стечајним дужником, дужан је да 
испита испуњеност услова за пријаву концентрације у смислу члана 61. Закона. 
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9. СЕКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ 
 

9.1. Улога и значај економских анализа у раду на предметима  

Комисија се у претходном периоду суочила са потребом анализе комплексних 
случајева који су захтевали строге аналитичке захвате над подацима у смислу 
детаљне анализе свих релевантних чињеница и околности, као и примене 
економских и/или економетријских анализа. У вези са тим, важно је истаћи значај 
сарадње других сектора у Стручној служби са Сектором за економске анализе који 
је пружао подршку у смислу активног учешћа у раду на предметима и давања 
смерница у погледу примене адекватне аналитичке методологије. Резултати 
добијени применом одговарајуће аналитичке апаратуре пружају добру основу за 
објективно, непристрасно и, у одређеној мери, стандардизовано расуђивање и 
идентификацију неконкурентног тржишног понашања.  
 
Имајући у виду да је примена квантитативних метода у претходном периоду 
добила на значају, може се констатовати да су: 

 економске анализе имале значајну улогу у поступцима анализе ефеката 
споразума, посебно вертикалних и хоризонталних споразума у смислу члана 
10. Закона; 

 анализе фактора који детерминишу ефикасну конкуренцију постале 
софистицираније, нарочито у погледу дефинисања релевантног тржишта, 
тржишта јавних набавки, као и у погледу процене положаја конкурената и 
преговарачке моћи купаца; 

 анализe регулативе нису више усмеренe на спречавање доминације него на 
обезбеђивање ефикасне конкуренције. 

 
Примена економских анализа у раду на предметима прошла је кроз „транзициони 
период“ током ког је пронађена права мера примене специфичних техника 
економских анализа у поступцима који се воде пред Комисијом, тако да више није 
питање да ли је у раду на предметима потребно више или мање економије, већ која 
економска анализа и на који начин треба бити примењена.  

9.2. Секторске анализе и анализе услова конкуренције 

У складу са законским овлашћењима, Комисија је поред спровођења унапред 
планираних секторских анализа, током 2017. године, спровела и анализе услова 
конкуренције на појединим тржиштима у Републици Србији у циљу 
идентификовања околности које могу имати негативан утицај на конкуренцију. С 
тим у вези, важно је истаћи да је Комисија током 2017. године окончала једну 
секторску и три анализе услова конкуренције и то: 

1. секторску анализу тржишта трговине на мало дериватима нафте у 2016. 
години; 

2. анализу услова конкуренције на тржишту софтверa и рачунарскe опремe; 
3. анализу услова конкуренције на тржишту откупа и извоза малина; 
4. анализу услова конкуренције на тржишту спортске обуће, одеће и опреме. 
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Додатно, Комисија је започела и секторску анализу тржишта трговине на мало у 
неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном, чији је 
планирани завршетак предвиђен за крај 2018. године, као и Анализу услова 
конкуренције на тржишту спољних пнеуматика која ће бити завршена у првом 
кварталу 2018. године. 
 
Комисија је у 2017. години окончала дупло више анализа него у 2013. години, што, 
узевши у обзир комплексност процеса, представља значајан корак унапред. 

 
Графикон број 19: 
Број окончаних секторских анализа и анализа услова конкуренције у периоду 
2013-2017. године 

 
 

9.2.1. Секторска анализа тржишта трговине на мало дериватима нафте у 
2016. години 

На основу члана 47. Закона, Комисија је спровела анализу стања конкуренције на 
тржишту трговине на мало нафтним дериватима у Републици Србији у 2016. 
години.  
 
Основни циљ израде извештаја био је да се на основу анализе стања на тржишту 
производње и прераде нафте и трговине на мало дериватима нафте идентификују 
потенцијалне тржишне слабости, односно постојање услова за повреде 
конкуренције. Додатно, циљ секторске анализе је био да се кроз компаративну 
анализу и уочавање тенденција у кретању појединих категорија стекне још јаснија 
слика о начину и механизмима функционисања овог тржишта. 
 
Предмет секторске анализе био је утврђивање односа између главних конкурената 
на дефинисаним тржишним сегментима, посматраних кроз призму висине 
тржишних учешћа и оствареног пословног резултата. 
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У складу са дефинисаним циљом и предметом Комисија  је спровела анализу стања 
конкуренције на следећим тржишним сегментима дефинисаним само и искључиво 
за потребе предметне секторске анализе: 

 тржиште производње и прераде нафте; 

 тржиште трговине на мало моторним бензинима; 

 тржиште трговине на мало  дизел горивима; 

 тржиште трговине на мало течним нафтним гасом. 
 

Комисија се захтевима за доставу података обратила надлежним државним 
органима и привредним субјектима присутним на наведеним тржиштима. 
 
Истраживање је спроведено применом канцеларијског метода истраживања и 
метода анкете. Предмет и циљ анализе, учинили су неопходном примену 
комбинације квалитатитвних и квантитативних техника у обради прикупљених 
података, те су у складу са тим коришћени метод дескрипције, метод компарације 
и статистички метод. У ценовној анализи кретања цена нафте и нафтних деривата 
коришћене су корелациона и регресиона анализа. 
 
Саставни део извештаја чине изведени закључци на основу којих се, између 
осталог, могу сагледати тенденције како на тржишту производње и прераде нафте 
тако и на тржишту трговине на мало нафтним дериватима и структура и тренд 
кретања малопродајних цена изабраних нафтних деривата. 
 
Комисија је оценила и степен испуњености препорука датих у претходним 
извештајима при чему је констатовала да је постигнут напредак када је реч о 
транспарентности података узимајући у обзир наводе вертикално интегрисаног 
учесника на тржишту о принципу транспарентности као једном од основних 
пословних принципа који као такав омогућује поуздан и проверљив процес 
евиденције пословних промена. Са друге стране, Комисија је изнова указала на 
значај формирања прецизне статистичке евиденције података о нафти и нафтним 
дериватима, имајући у виду обавезу енергетских субјеката који обављају делатност 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте, предвиђену Законом о 
енергетици. Последње, али не и најмање важно, Комисија је истакла важност 
сарадње са другим надлежним институцијама у циљу креирања правног и 
пословног амбијента који ће унапредити ефикасну конкуренцију на тржишту. 

 
Комплетан извештај о секторској анализи, са закључцима и усвојеним 
препорукама, објављен је на интернет страници Комисије у делу „Секторске 
анализе“, уз уважавање захтева учесника на тржишту за заштиту одређених 
података.  
 
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 и 
Привредној комори Србије. 
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9.2.2. Анализа услова конкуренције на тржишту софтверa и рачунарскe 
опремe 

На основу одредаба члана 21. став 1. тачка 6. Закона, Комисија је спровела анализу 
услова конкуренције на тржишту софтверa и рачунарскe опремe на територији 
Републике Србије.  
 
Циљ анализе био је да се процене величина и обухват дефинисаних тржишта, 
идентификују најзначајнији учесници на тако дефинисаним тржиштима и процени 
њихово тржишно учешће, као и њиховa релативнa тржишнa снагa. За потребе 
анализе идентификована су два релевантна тржишта, у оквиру ширег тржишта 
информационо-комуникационих технологија - тржиште велепродаје софтвера и 
тржиште велепродаје хардвера (рачунара и рачунарске опреме). У оквиру овако 
дефинисаних тржишта, посебно су анализирана тржишта јавних набавки софтвера 
и рачунарске опреме.  
 
У циљу спровођења анализе, прикупљени су и упоредо анализирани подаци Управе 
за јавне набавке о спроведеним јавним набавкама софтвера и рачунарске опреме и 
подаци учесника на тржишту, о оствареним приходима по основу учешћа у 
поступцима јавних набавки, у периоду 2014-2016. година. За потребе анализе 
коришћени су и расположиви јавно доступни подаци и информације о сектору 
информационо-комуникационих технологија, подаци из биланса услуга које 
објављује Народна банке Србије и подаци Републичког завода за статистику. 
 
Узорак произвођача/дистрибутера софтвера и рачунарске опреме обухватио је 
укупно 32 тржишна учесника. На посматран начин, дошло се до грубе процене 
укупне вредности тржишта софтвера од 11,7 милијарди динара и укупне вредности 
тржишта рачунарске опреме од 11,9 милијарди динара, у односу на коју су 
процењени удели учесника на тако дефинисаним тржиштима.  
 
Анализа података достављених од стране Управе за јавне набавке је указала на 
бројне проблеме који се тичу регистрације наручиоца и понуђача и немогућности 
алокације уговорене вредности набавке на појединачне чланове код групе 
понуђача. Из наведених разлога, претрага понуђача вршена је према матичном 
броју носиоца посла, коме је и приписана целокупна уговорена вредност набавке. 
На описан начин, процењени су тржишни удели за водеће добављаче софтвера и 
рачунарске опреме у поступцима јавних набавки.  
 
Приликом анализе је констатовано да сегмент јавних набавки, како када је у 
питању софтвер, тако и када је у питању хардвер, може представљати разлог за 
забринутост Комисије, у делу који се односи на могуће заједничке наступе 
понуђача на јавним тендерима, односно тајне договаре о наступу пре подношења 
понуде (тзв. намештање понуда). С тим у вези, Комисија ће у наредном периоду, у 
сарадњи са Управом за јавне набавке и другим надлежним институцијама, посебну 
пажњу посветити додатној едукацији учесника на тржишту, као понуђача, као и 
државних органа и органа локалне самоуправе, као наручилаца у поступцима 
јавних набавки.  
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Комплетан извештај о анализи услова конкуренције на тржишту софтверa и 
рачунарскe опремe, објављен је на интернет страници Комисије у делу „Секторске 
анализе“, уз уважавање захтева учесника на тржишту за заштиту одређених 
података.  

9.2.3. Анализа услова конкуренције на тржишту откупа и извоза малина 

На основу одредаба члана 21. став 1. тачка 6) Закона, Комисија је спровела анализу 
услова конкуренције на тржишту откупа и извоза малина на територији Републике 
Србије.  
 
Анализа је спроведена са циљем да се испита постојање основане претпоставке о 
постојању повреде конкуренције на тржишту откупа малина од стране 
откупљивача (хладњачара), на основу које би Комисија, у складу са својом 
надлежношћу, могла да покрене испитни поступак по службеној дужности. 
 
Предмет анализе било је прикупљање и обрада података о производњи, откупу, 
увозу и извозу малина и утврђивање околности под којима се врши откуп малине 
рода 2017. У циљу спровођења анализе, од надлежних институција су прикупљени 
подаци о увозу и извозу малина у периоду од 2010. до 2017. године. На основу 
достављених података идентификовани су највећи извозници малина, којима се 
Комисија обратила посебним захтевом за достављање података и информација. 
Узорак извозника обухватио је 13 друштава, која заједно учествују са 50-55% у 
укупном извозу малина. 
 
На основу свих прикупљених и анализираних података и информација, Комисија 
није могла да изведе закључак о постојању поремећаја на тржишту откупа малина 
рода 2017. године, који би могли бити резултат спречавања, ограничавања или 
нарушавања конкуренције од стране учесника на том тржишту. Подаци о 
откупљеним количинама, реализованој вредности откупа и откупним ценама рода 
2017. године, прикупљени у току анализе коју је Комисија спровела, као ни 
изведени статистички показатељи (стандардна девијација и коефицијент 
варијације), нису указивали на постојање јединствене откупне цене малине, што би 
евентуално могло да буде резултат претходно постигнутог договора о откупној 
цени између откупљивача. На основу изнетог, констатовано је да не постоји 
основана претпоставка да је извршена повреда конкуренције, те је закључено да 
нису испуњени законом прописани услови за покретање испитног поступка.  
 
Анализа је такође указала на бројне проблеме системске природе са којима се 
сучељавају како произвођачи, тако и откупљивачи малина. Овакви проблеми, 
према схватању Комисије, захтевају ангажовање свих релевантних институција на 
проналажењу дугорочног и одрживог решења, како се опстанак ове веома важне 
гране воћарства, која доноси значајне приходе од извоза, не би довео у питање. 
 
Комплетан извештај о анализи услова конкуренције на тржишту откупа и извоза 
малина, објављен је на интернет страници Комисије у делу „Секторске анализе“, уз 
уважавање захтева учесника на тржишту за заштиту одређених података. 
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9.2.4. Анализа услова конкуренције на тржишту спортске обуће, одеће и 
опреме 

На основу одредаба члана 21. став 1. тачка 6. Закона, Комисија је спровела анализу 
услова конкуренције на тржишту спортске обуће, одеће и опремe на територији 
Републике Србије у периоду 2014.-2016. године.  
 
Имајући у виду све већи број предмета који се тичу наведених тржишта, а 
нарочито у поступцима испитивања повреда конкуренције, Комисија је спровела 
предметну анализу у циљу квалитетнијег и свеобухватнијег приступа раду на 
предметима који се тичу овог сектора, али и у циљу подизања свести и едукацијe 
учесника на тржишту, јер су све активности, укључујући ову, усмерене на 
обезбеђивање ефикасне конкуренције на територији Републике Србије. Основни 
циљ анализе био је утврђивање обухвата и структуре тржишта, као и односа између 
главних конкурената и њихових тржишних учешћа.  
 
Основни извори података и информација за израду ове анализе  били су подаци 
достављени од учесника на тржишту, постојећа правна регулатива и јавно доступни 
подаци, укључујући податке доступне на интернету (канцеларијско истраживање). 
 
У поступку прикупљања података о предметним тржиштима, Комисија се обратила 
захтевима за доставу података на адресе 15 учесника на тржишту. Имајући у виду 
да анкетирани учесници на тржишту послују на различитим нивоима продаје (као 
увозници, генерални увозници, ексклузивни увозници или само као продавци који 
се робом снабдевају на домаћем тржишту, набављајући робу од других трговаца), 
посебно су посматрани приходи остварени на велепродајном нивоу односно као 
приходи остварени продајом другим трговцима спортском обућом (без сопствене 
малопродајне мреже), као и приходи које су учесници на тржишту остварили 
продајом крајњим потрошачима у сопственој малопродајној мрежи. У вези са 
разликама у нивоима дистрибуције на којима, у складу са пословним политикама, 
послују анкетирани учесници на тржишту, одвојено су посматрана тржишта 
велепродаје и малопродаје спортске обуће, спортске одеће и спортске опреме.  
 
Приликом анализе је констатован значајан раст предметних тржишта у периоду 
2014 -2016. године, мерен оствареним приходима од продаје, као и значајна 
концентрисаност предметних тржишта мерена Херфиндал – Хиршмановим 
индексом. Осим структурних елемената, Комисија је неколико пута, и кроз 
неколико поступака имала увид у поједине уговоре којима су прописани 
комерцијални, маркетиншки и други специфични услови продаје односно 
куповине, нарочито рабатна политика и рокови плаћања, и наставиће да у 
наредном периоду, са посебном пажњом прати овај сектор, имајући у виду неке 
раније уочене појаве које би могле изазвати забринутост Комисије. 
 
Комплетан извештај о анализи услова конкуренције на тржишту спортске обуће, 
одеће и опремe, објављен је на интернет страници Комисије у делу „Секторске 
анализе“, уз уважавање захтева учесника на тржишту за заштиту одређених 
података. 
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9.2.5. Анализа услова конкуренције на тржишту спољних пнеуматика 

Комисија у складу са одредбом члана 21. став 1. тачка 6. Закона, којом је 
прописана надлежност Комисије да прати и анализира услове конкуренције на 
појединачним тржиштима и у појединачним секторима, спроводи анализу услове 
конкуренције на тржишту спољних пнеуматских гума.  
 
У претходном периоду, Комисија је имала значајан број захтева за појединачно 
изузеће од забране уговорa којима се одређени бренд произвођача пнеуматских 
гума ексклузивно продаје одређеном друштву као једином и ексклузивном 
дистрибутеру за препродају одређеног бренда на територији Републике Србије. 
Комисија спроводи предметну анализу у циљу квалитетнијег и свеобухватнијег 
приступа раду на предметима, и с тим у вези основни циљ анализе је утврђивање 
структуре тржишта, обухвата тржишта, односа између главних конкурената и 
њихових тржишних учешћа. Предмет истраживања је тржиште спољних 
пнеуматских гума на територији Републике Србије у периоду 2014 -2016. године. 
 
Основни извори података и информација за израду ове анализе су: подаци Управе 
царина Министарства финансија, подаци достављени од учесника на тржишту, 
постојећа правна регулатива и јавно доступни подаци, укључујући податке 
доступне на интернету (канцеларијско истраживање). 
 
Комисија је упутила захтеве за доставу информацију произвођачима спољних 
пнеуматика у Републици Србији, као и највећим дистрибутерима и продавцима 
пнеуматских гума.  
 
Комисија је, имајући у виду карактеристике предметних производа као и 
досадашњу сопствену и ЕУ праксу, одвојено анализирала заменске спољне 
пнеуматске гуме по категоријама возила и то: за путничка возила, за аутобусе и 
камионе, мотоцикле и бицикле, за пољопривредне машине и возила и грађевинска 
возила и машине. Извршена је анализа сваког од издвојених тржишта и то по свим 
фазама, од увоза и производње, преко продаје и извоза предметних производа.  
 
Комисија ће у наредном периоду наставити да прати предметни сектор имајући у 
виду периодичност захтева за изузеће као и случају детектовања активности које би 
могле довести до ограничавања, нарушавања или спречавања конкуренције.  
 
Комплетан извештај о анализи услова конкуренције на тржишту спољних 
пнеуматских гума, биће објављен на интернет страници Комисије у делу 
„Секторске анализе“, уз уважавање захтева учесника на тржишту за заштиту 
одређених података. 
 

9.2.6. Секторска анализа тржишта трговине на мало у 
неспецијализованим продавницама претежно храном, пићем и дуваном 

На основу члана 47. Закона, Комисија је започела анализу стања конкуренције на 
тржишту трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, 
пићем и дуваном.  
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Циљ израде извештаја биће свеобухватна економска и регулаторна анализа 
динамике конкуренције на предметном тржишту, што подразумева 
идентификовање потенцијалних тржишних слабости, и у складу са тим давање 
одговарајућих препорука које би биле усмерене на унапређење законитог и фер 
пословања свих учесника на тржишту. Такође, посредно, циљ истраживања биће и 
промоција конкуренције на предметном тржишту. 
 
Предмет секторске анализе биће утврђивање односа између конкурената на 
тржишту трговине на мало у неспецијализованим продавницама претежно храном, 
пићем и дуваном, на локалном, регионалном и националном нивоу, у смислу 
процене тржишног учешћа и релативне снаге, анализа уговорних односа између 
добављача и трговинских ланаца, као и ефеката који ти односи могу имати на 
стање конкуренције на тржишту. 
 
Комисија се у оквиру прве фазе у којој је фокус на анализи структуре тржишта 
обратила на адресе 680 учесника на тржишту и том приликом прикупила податке 
броју малопродајних објеката, њиховој површини и локацији, оствареном приходу, 
броју запослених и броју издатих фискалних рачуна. Додатно, Комисија је 
прибавила податке о сопственим проценама учесника на тржишту везаним за 
висину тржишног учешћа и плановима о евентуалном ширењу пословања у 
наредном периоду.  
 
Извештај о секторској анализи, са закључцима и усвојеним препорукама, биће 
објављен на интернет страници Комисије у делу „Секторске анализе“, уз уважавање 
захтева учесника на тржишту за заштиту одређених података.  
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10. САРАДЊА СА РЕГУЛАТОРНИМ ТЕЛИМА, ДРЖАВНИМ 
ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА, ФАКУЛТЕТИМА И 

ЦИВИЛНИМ СЕКТОРОМ 
 

10.1. Споразуми са регулаторним телима и државним органима и 
њихова реализација 

Комисија као важан предуслов за свој ефикаснији рад види квалитетан систем 
размене информација са свим релевантним органима, организацијама и телима 
чији је оснивач Република Србија. У том смислу, од кључне важности у 
свакодневном раду је и перманентна 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, а чији рад може на било који начин бити од значаја за развој конкуренције на 
тржишту.  
 
Сарадња са институцијама са којима је потписан протокол о сарадњи у претходним 
годинама показала се као изузетно корисна, пре свега у погледу размене података, 
али и у контексту размене ставова по свим актуелним темама или поступцима који 
се воде пред Комисијом или другим органима и институцијама.  
 
Током претходних година Комисија потписала је споразуме о сарадњи са 
Народном банком Србије, Министарством за унутрашње послове, Агенцијом за 
енергетику, Републичком агенцијом за електронске комуникације и поштанске 
услуге – РАТЕЛ, Агенцијом за привредне регистре, Привредном комором Србије, 
Агенцијом за борбу против корупције, као и Републичком комисијом за заштиту 
права понуђача у поступцима јавних набавки.  
 
Током 2017. године, потписан је Споразум о сарадњи између Комисије, као 
самосталне и независне организације која врши овлашћења у складу са Законом и 
Регулаторног тела за електронске медије (РЕМ) као самосталне и независне 
регулаторне организације која врши јавна овлашћења у складу са одредбама 
Закона о електронским медијима, чија ће реализација омогућити садржајнију 
сарадњу, у циљу заштите јавног интереса и јачања интегритета ових тела. 
Споразумом је предвиђена континуирана размена информација и података, као и 
усаглашавање ставова о питањима од заједничког интереса, као и заједничко 
учешће у активностима које доприносе афирмацији политика које спроводе 
Комисија и РЕМ. 
 
Иначе, потписани Споразум резултат је активности које је током претходне године 
Комисија предузела, а у контексту проширења сарадње са регулаторним телима. 
Наиме, у септембру је у просторијама Комисије одржан заједнички састанак 
председника Комисије, заменика председника Савета РЕМ-а и директора РАТЕЛ-а 
и њихових сарадника. Том приликом је констатовано да, иако ове институције 
добро сарађују, још увек постоји простор за унапређење те сарадње, а договорени 
су и конкретни кораци који ће обезбедити још већу ефикасност у заједничким 



 

122 

активностима, што ће за резултат имати и квалитетнији рад сваке институције 
понаособ. 
 
У претходном периоду, Комисија је започела разговоре о ближој сарадњи са 
Пореском управом Републике Србије, Управом царина Републике Србије и другим 
институцијама чије су активности компатибилне са оним које су у мандату 
Комисије. Подаци којима располажу наведени органи и организације могу бити 
важни у поступцима који се воде пред Комисијом, а често и неопходни за њен рад, 
како са становишта своје структуре, тако и брзине њиховог обезбеђивања. 
 
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. Значајно је унапређена сарадња и координација активности са Управом за 
јавне набавке. У исто време, настављена је сарадња и са Републичком комисијом за 
заштиту права у поступцима јавних набавки, као и са Агенцијом за борбу против 
корупције, нарочито у контексту борбе против корупције у поступцима јавних 
набавки. Потреба за сарадњом, настала је пре свега у вези са откривањем 
намештених понуда при чему је могуће открити и везу између наручиоца и 
понуђача која указује на корупцију. У том смислу, и током 2017. године, као и у 
години пре, одржана је, под покровитељством ОЕБС-а дводневна радионица на 
којој су представници ових тела наставили са активностима у складу са утврђеним 
заједничким подручјима сарадње у контексту Закона о јавним набавкама, Закона о 
Агенцији за борбу против корупције и Закона о заштити конкуренције. Под 
активностима и мерама се подразумева даља едукација у погледу борбе против 
корупције у јавним набавкама 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 јавних набавки у вези са чланом 167. Закона о јавним набавкама. 
Такође, Комисија и Агенција за борбу против корупције одредиле су контакт особе 
које су задужене за размену података о конкретним случајевима који су од 
интереса за ове две институције. 
 
Традиционално добри односи између Комисије и Привредне коморе Србије, ове 
године добили су потврду и у договору постигнутим на састанку председника 
Комисије и председника ПКС. Током овог сусрета договорено је учешће 
представника Привредне коморе Србије у Радној групи за израду новог Закона о 
заштити конкуренције, што отвара простор да се у нова законска решења 
имплементирају ставови привредника, чиме се Комисија изнова афирмисала као 
стабилан и предвидив партнер привреди Републике Србије у унапређењу пословног 
амбијента.  
 
Комисија није занемарила значај учешћа цивилног сектора у процесу израде новог 
законодавног оквира политике заштите конкуренције. У том смислу, председник 
Комисије разговарао је крајем године са директором Комитета правника за људска 
права (YUCOM). Током сусрета размотрена су најважнија питања везана за 
припрему нове законске регулативе која се односи на област политике заштите 
конкуренције. Тим поводом договорено је да и представници цивилног сектора 
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активно узму учешћа у изради закона и да својом експертизом допринесу што 
квалитетнијим решењима и развоју праксе Комисије, нарочито у области заштите 
људских права. 
 
Председник Комисије разговарао је у октобру 2017. године и са шефицом 
Преговарачког тима Србије за вођење преговора о приступању Републике Србије 
ЕУ и том приликом ју је упознао са активностима Комисије у процесу преговора у 
оквиру Поглавља 8 – Политика конкуренције. Указано је да је Комисија у 
потпуности испунила досадашње планове везане за унапређење подзаконског 
оквира, као и да је, у циљу што квалитетније јавне расправе, продужила рок за 
доставу коментара и мишљења на нацрте Уредбе о споразумима о трансферу 
технологије и Уредбе о споразумима између учесника на тржишту железничког, 
друмског и саобраћаја на унутрашњим водним путевима који се изузимају од 
забране.  
 

10.2. Протоколи о сарадњи са факултетима у Републици Србији и 
њихова реализација 

У складу са стратешким опредељењем даљег унапређења сарадње са академском 
заједницом, фебруара 2017. године, председник Комисије и декан Економског 
факултета Универзитета у Крагујевцу потписали су Меморандум о сарадњи 
Комисије за заштиту конкуренције и Економског факултета у Крагујевцу.  
 
Меморандумом о сарадњи предвиђа успостављање стручне сарадње ове две 
институције у области политике заштите конкуренције, и то кроз организацију 
семинара, гостујућих предавања стручњака из Комисије, заједничких тематских 
радионица, формирање програма студентских пракси, заједничке издавачке 
делатности из области конкуренције. Разлог потписивања овог Меморандума лежи 
у чињеници да увођење тржишне економије неизоставно треба да буде праћено 
одговарајућим знањем о политици и праву конкуренције као главном покретачу 
слободног тржишта, као и темељним образовањем економиста и правника о 
њиховом стварању и примени. Потписани документ ће омогућити заједнички рад 
на промоцији политике заштите конкуренције и подизању свести о њеном значају, 
као и увођење предмета из области заштите конкуренције, као изборне опције за 
студенте на мастер студијама. 
 
Председник Комисије и декан Правног факултета Универзитета у Београду 
потписали су током 2017. године Меморандум о сарадњи Комисије за заштиту 
конкуренције и Правног факултета у Београду. 
 
Потписани документ ће омогућити заједнички рад на промоцији политике заштите 
конкуренције и подизању нивоа знања у области права конкуренције и 
квалитетнијег образовања студената ради остваривања тог циља. 
 
Меморандум о сарадњи са Економским факултетом у Нишу, потписан у јулу 
2017. године, представља четврти споразум ове врсте који Комисија има са 
представницима универзитетске заједнице.  
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Меморандум о сарадњи предвиђа успостављање стручне и едукативне сарадње ове 
две институције у области политике конкуренције, кроз организацију семинара, 
гостујућих предавања стручњака Комисије, заједничких тематских радионица у 
Институту Економског факултета у Нишу, формирање програма студентских 
пракси, заједничке издавачке делатности из области конкуренције. 
 
Очекује се да ће овај Меморандум отворити простор за заједничке напоре 
усмерене ка подизању свести о значају промовисања политике заштите 
конкуренције нарочито у координацији са Центром за сарадњу са привредом 
Ниша. 
 
О важности праксе потписивања протокола о сарадњи као оквира за 
имплементацију заједничких и координираних активности са партнерским 
институцијама,  и потреби њеног даљег афирмисања у раду Комисије, сведочи, 
између осталог и летња стручна пракса, коју је Комисија ове године, по први пут, 
организовала и која је била намењена усавршавању студената и постдипломаца 
правних и економских факултета Универзитета у Београду, Универзитета у 
Крагујевцу и Универзитета у Нишу, а у области политике заштите конкуренције. 
 
Током стручне праксе одржан je низ предавања и радионица на којима су студенти 
имали прилику да се упознају са надлежностима и начином рада Комисије, да 
стекну основна знања о методама откривања повреда конкуренције, методологији 
испитивања концентрација на тржишту и израде економских анализа, као и другим 
аспектима рада институције, у које спадају сарадња са другим телима за заштиту 
конкуренције у свету, међународним и домаћим организацијама, као и алаткама 
које Комисија примењује при активностима везаним за заступање политике 
заштите конкуренције. 
 
Очекује се да почетак организовања студентских пракси у Комисији допринесе 
подизању нивоа теоријског знања студената у области права конкуренције и 
његовој примени у пракси, као и промоцији политике заштите конкуренције у 
академској заједници. 
 

10.3. Учешће представника Комисије у раду Комисије за контролу 
државне помоћи 

Према одредби члана 6. став 2. Закона о контроли државне помоћи („Службени 
гласник РС“, број 51/09), представник Комисије обавља функцију заменика 
председника Комисије за контролу државне помоћи. Представник Комисије је у 
протеклој години активно учествовао у раду Комисије за контролу државне 
помоћи, дајући конкретне предлоге за измене и допуне предлога одлука (решења и 
закључака), као и мишљења у вези са применом Закона о контроли државне 
помоћи, по појединачним захтевима министарстава, агенција, покрајинских 
секретаријата АП Војводине, јединица локалне власти и др., кao и мишљења у вези 
поднетих планова реорганизације стечајних дужника, а у складу са чланом 157. 
Закона о стечају. Поред наведеног, представник Комисије у Комисији за контролу 
државне помоћи је у протеклој години присуствовао разним скуповима у земљи на 
којима је тема била државна помоћ у Републици Србији и прописи којима је ова 
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област регулисана. 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, која се односи на област конкуренције у делу државне 
помоћи, да је неопходно интензивирање активности на превазилажењу уочених 
недостатака. 
 

10.4. Учешће представника Комисије на конференцијама, 
семинарима и округлим столовима у земљи 

Комисија је, на позив Привредне коморе Србије, била присутна на састанцима 
организованим поводом израде Општих услова пословања и акта о категоризацији 
аутобуских станица који је организовала Групација за превоз путника у друмском 
саобраћају и аутобуске станице ПКС. 
 
Почетком марта 2017. године, представници Комисије учествовали су на 
конференцији „Искуства креирања јавних политика заснованих на подацима и 
чињеницама“, коју је организовао Републички секретаријат за јавне политике у 
сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја и пројектом 
ПЕРФОРМ, који спроводи представништво Helvetas Swiss Intercooparation SRB. На 
конференцији је било речи о неопходности системских промена за успостављање 
система креирања јавних политика заснованих на доказима и чињеницама, као и о 
искуствима и изазовима приликом реализације истраживања у четири пилот 
пројекта. Корисници ова четири пилот пројекта били су: Комисија, Министарство 
привреде, Министарство омладине и спорта и Министарство културе и 
информисања. 
 
Представници Комисије презентовали су искуства у раду на пројекту „Анализе 
стања конкуренције на тржишту постпродајних услуга (aftermarkets)“, као и о 
имплементацији стечених сазнања. Презентација је била посвећена и највећим 
поукама из пилот пројеката, користима од истраживања за потреби креирања 
јавних политика за друштвене науке, истраживачке институте и државне 
институције као кориснике таквих истраживања. 
 
У закључној речи наглашен је висок квалитет остварене сарадње међу партнерима 
у пројекту, током свих фаза имплементације пројекта, изражено задовољство због 
учешћа у пројекту као и потреба да се настави са спровођењем оваквих и сличних 
пројеката, који би за циљ имали да доносиоци одлука буду свесни вредности знања 
и анализа у решавању проблема. 
 
Априла 2017. године, у организацији НАЛЕД-а одржана је седница Радне групе 
Националног конвента о ЕУ, која прати преговоре о Поглављу 8 - Политика 
конкуренције, током које су представници Комисије имали излагања на теме 
„Прописи у области политике конкуренције – потреба за даљим унапређењем 
правног оквира“ и „Улога и значај економских анализа и релевантних података у 
примени заштите конкуренције“. 
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Седница Радне групе Националног конвента о ЕУ била је прилика да се представи 
улога и досадашња пракса Комисије, као и да се скрене пажња на изазове у 
спровођењу политике заштите конкуренције у процесу приступања Србије ЕУ, као 
и да се први пут, на једном месту окупе представници Комисије, Комисије за 
контролу државне помоћи, представници Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација и представници организација цивилног друштва. 
 
Током седнице Радне групе закључено је да је неопходно наставити са праћењем 
активности везаним за политику конкуренције. Посебно је истакнута важност 
оваквих састанака и међусобног информисања и деловања, а у циљу што 
квалитетнијег испуњавања договореног и што бржег отварања Поглавља 8, будући 
да Национални конвент о ЕУ представља стално тело у оквиру којег се воде 
системски структуиране дебате представника државне администрације, 
политичких партија, невладиних организација, стручне јавности, пословне 
заједнице, синдиката и професионалних удружења о процесу придруживања 
Србије ЕУ. 
 
Представници Комисије учествовали су и на Трећој радионици и 
координационом састанку Мултидисциплинарног тима на тему: Превара у 
поступку јавних набавки/финасијске преваре и јавне корупције и том 
приликом одржао излагање на тему „Политика заштите конкуренције и јавне 
набавке: улога Комисије за заштиту конкуренције“. 
 
Мултидисциплинарни тим има за циљ да представнике разних државних 
институција, владиних организација и тела, представи једне другима, едукује 
чланове о могућностима и специјалностима других организација као и да ојача 
комуникацију и координацију између тих организација – све са крајњим циљем 
идентификације, успешније истраге и кривичног гоњењења превара у поступку 
јавне набавке и других случајева јавне корупције. Радионица и рад 
Мултидисциплинарног тима је организован у форми састанка у сарадњи са 
представницима Организације за европску безбедност и сарадњу – Мисија у 
Београду и Министарства правде Сједињених Америчких Држава при Амбасади 
САД у Београду. Састанку су, осим представника Комисије присуствовали и 
представници Врховног касационог суда, Републичког јавног тужилаштва, Државне 
ревизорске институције, Управе за јавне набавке, Службе за борбу против 
организованог криминала Министарства унутрашњих послова Републике Србије 
и других организација. 
 
Председник Комисије изложио је на научној конференцији „Структурне реформе 
и улога регулаторних тела у Србији“ реферат на тему „Улога Комисија за 
заштиту конкуренције у економским и регулаторним реформама: актуелни 
трендови и будући изазови“, у којем је изложио главне елементе функционисања 
Комисије као и основне одредбе Закона. Посебан акценат стављен је на сарадњу са 
регулаторним телима и државним органима и организацијама, али и будуће 
правце развоја политике заштите конкуренције у Републици Србији, имајући у 
виду елементе нацрта нове директиве Европске комисије која за циљ има 
унапређење рада тела за заштиту конкуренције ЕУ. 
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Основни циљ одржане научне конференције био је да се представе истраживачки 
резултати као могући допринос за изградњу повољног институционалног оквира и 
основе за ефикаснији привредни развој Републике Србије. Организатор овог скупа 
било је Научно друштво економиста Србије, у сарадњи са Академијом економских 
наука и Економским факултетом у Београду.  
 
Комисија је и 2017. године била активни учесник међународне конференције 
„Конкуренција и конкурентност“, коју традиционално организује адвокатска 
канцеларија Карановић и Николић, у сарадњи са немачком фондацијом Фридрих 
Нојман (Friedrich Naumann). На овој конференцији, која је била фокусирана на 
различита искуства у примени права конкуренције у контексту приступања 
Републике Србије ЕУ, контроли државне помоћи, пракси у подели надлежности у 
праву заштите конкуренције, као и поштовања правила конкуренције, уводно 
излагање имао је председник Комисије, док је члан Савета Комисије учестовао на 
једном од панела. Председник Комисије аутор је и чланка у публикацији „У фокусу 
конкуренција“, који се традиционално објављује у време одржавања ове 
конференције. 
 
Савет страних инвеститора, у Србији представио је традиционално издање „Беле 
књиге“ за 2017. годину, приказ виђења пословне климе, као и препоруке за њено 
унапређење из угла улагача. 
 
И у овогодишњој едицији констатује се значајан напредак у раду Комисије и 
поздрављају најаве даљег унапређења законодавног оквира, што ће омогућити још 
успешнију примену политике заштите конкуренције у Републици Србији. 
 
Према оцени Савета страних инвеститора, обим активности Комисије у 
различитим областима њене надлежности, као и спремност за коришћење 
сложених механизама који су јој на располагању у складу са Законом, представљају 
значајан напредак у односу на претходни период. 
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11. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА 
 

11.1. Пројекти подршке Комисији 

Током 2017. године, Комисија је развила и финализовала чак три предлога 
пројекта који су одобрени од стране релевантних институција. Као први и највећи 
по вредности истиче се предлог Твининг пројекта „Даљи развој заштите 
конкуренције у Републици Србији“, као један од модалитета ИПА подршке ЕУ 
земљама кандидатима за приступање ЕУ. Овај предлог је одобрен и Комисија се 
тренутно налази у фази преговора са одабраним Твининг партнером. Почетак 
реализације пројекта, уколико буду испуњени сви услови, очекује се на пролеће 
2018. године, а фокус пројекта је на три кључне области: 

 даљу хармонизацију националног законодавства са правним тековинама ЕУ; 

 ефикасну примену и спровођење усклађених правила о заштити 
конкуренције; и 

 повећање свести о праву и политици конкуренције међу свим релевантним 
актерима.  
 

Поред Комисије, предлогом Твининг пројекта, предвиђени су и други корисници, 
као што су судови, регулaторна тела, привредне коморе и удружења, те се очекује 
комплексно дејство пројекта на тржиште Републике Србије и јачање капацитета 
српске привреде у контексту приступања ЕУ. 
 
Други предлог пројекта одобрила је амбасада Краљевине Норвешке у Београду и 
финансира га норвешко Министарство иностраних послова. Пројекат се састоји од 
три сегмента, усмерена на јачање капацитета Комисије у спровођењу политике 
конкуренције, путем: 1) промоције решења из Нацрта закона о заштити 
конкуренције; 2) повећања стопе откривања повреда конкуренције, обезбеђењем 
најновије форензичке опреме и обуке; и 3) подизањем нивоа културе конкуренције 
и свести међу кључним актерима на тржишту Републике Србије. Пројекат је 
структуиран тако да се избегне преклапање са Твининг пројектом - шта више, 
очекује се остварење ефеката синергије између ова два пројекта, имајући у виду да 
је Твининг пројектом предвиђена offline кампања, а норвешким пројектом online 
кампања, када је у питању подизање свести о значају заштите конкуренције у 
Републици Србији. 
 
Трећи пројекат Комисија очекује да реализује у сарадњи са Европском банком за 
обнову и развој, почев од пролећа 2018. године. Главне компоненте овог пројекта 
усмерене су на: 1) подршку раду Комисије, кроз обезбеђење економетријског 
софтвера и одговарајуће обуке, израду смерница и појмовника права конкуренције 
 и остале пратеће активности; 2) јачање академског приступа и сарадње запослених 
у Комисији са академским институцијама; и 3) формирање Форума за 
конкуренцију земаља Западног Балкана, са седиштем у Београду. Форум је 
замишљен као прилика да се председници тела за заштиту конкуренције ових 
земаља и обрађивачи предмета у тим телима консултују о сличним проблемима и 
поступању учесника на тржишту који су заједнички за регион, чиме би се 
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обезбедило реактивно, али и превентивно деловање на подручју заштите 
конкуренције.  
 
Поред нових пројеката, у 2017. години је настављена традиционално добра сарадња 
Комисије са колегама из Јапана, посредством јапанске Агенције за међународну 
сарадњу (Japan International Cooperation Agency). Представник Стручне службе 
Комисије боравио је, у јулу и августу 2017. године, у телу за заштиту конкуренције 
Јапана (Japan Fair Trade Commission), где се стручно усавршавао током три недеље. 
План усавршавања обухватио је теоријска унапређења и практичну примену права 
и политике заштите конкуренције, а искуствo и знање које је представник Комисије 
стекао већ су примењени у контексту спровођења правила о заштити конкуренције 
на тржишту Републике Србије. 
 

11.2. Односи са међународним организацијама 

Као и претходних година, у 2017. години, настављена је интензивна сарадња 
Комисије са OECD-ом. Иако Република Србија није чланица OECD-а, Комисија даје 
свој допринос аналитичком раду и активностима ове организације путем 
учествовања у изради њених извештаја, затим, путем размене искустава на 
годишњој конференцији OECD-а „Глобални форум о конкуренцији“, као и путем 
учешћа представника Комисије на бројним семинарима и радионицама 
Регионалног центра за конкуренцију (RCC), који је основан 2005. године од 
стране OECD-а и мађарског тела за заштиту конкуренцију. 
 
У складу са наведним, у 2017. години, Комисија је, за потребе израде Прегледа 
конкурентности југоисточне Европе у 2018. години од стране OECD-а (поглавља 
које се односи на конкуренцију), у више случајева доставила опсежне сетове 
података са прегледом главних законских решења у овој области и учествовала на 
састанцима који су се тицали аналитичке обраде достављених података. Такође, 
представници Комисије су активно учествовали на бројним семинарима и 
скуповима Регионалног центра за конкуренцију и дали свој допринос кроз 
презентацију случајева из праксе Комисије. Посебно се издвајају семинари 
Регионалног центра за конкуренцију на следеће теме: 

 „Дефиниција релевантног тржишта“, који је одржан у Будимпешти у марту 
2017. године 

 „Оцена прописа са аспекта утицаја на конкуренцију”, који је одржан у 
Сарајеву у септембру 2017. године;  

 „Најбоље праксе у испитивању картела”, који је одржан у Будимпешти у 
октобру 2017. године; и 

 „Правила конкуренције и фармацеутски сектор”, који је одржан у 
Будимпешти у децембру 2017. године. 

 
 

Још један вид сарадње и размене искустава са OECD-ом остварен је кроз активно 
учешће представника Комисије на 16. конференцији OECD-а „Глобални форум о 
конкуренцији“, почетком децембра 2017. године у Паризу. За овај скуп, који 
окупља представнике тела за заштиту конкуренције и високе званичнике других 
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институција из целог света, Комисија је доставила и свој писани допринос, односно 
прилог на тему „Судска перспектива права конкуренције“.  
 
Веома блиска сарадња са Конференцијом УН за трговину и развој (UNCTAD) 
настављена је и у 2017. години. На позив представника UNCTAD-а, представник 
Комисије учествовао је на 16. заседању Међувладине групе експерата из области 
права и политике конкуренције у Женеви, у трајању од 05. до 07. јула 2017. године. 
Међувладина група експерата из области права и политике конкуренције је тело 
успостављено на основу принципа и правила УН (United Nations Set of Multilaterally 
Agreed Equitable Principles и Rules for the Control of Restrictive Business Practices, тзв. 
UN Set), са задатком да прати њихову примену и спровођење. Годишњи скупови 
овог тела спадају, поред скупова организованих од стране Међународне мреже за 
конкуренцију и OECD-a, међу најзначајније на пољу права и политике заштите 
конкуренције. Поред учешћа на 16. заседању Међувладине групе експерата из 
области права и политике конкуренције у Женеви, Комисијa је дала свој писани 
допринос истраживању UNCTAD-а у сарадњи са Regional Cooperation Council-ом, под 
називом ''Investment Policy Review of South East Europe - Serbia’’, у делу који се 
односи на систем заштите конкуренције. 
 
Комисија дуги низ година учествује и у раду софијског Форума за конкуренцију 
(Sofia Competition Forum - SCF), оформљеног 2012. године у Софији, као резултат 
заједничке иницијативе UNCTAD-а и бугарског тела за заштиту конкуренције. 
Форум служи првенствено као платформа за техничку помоћ, размену искустава и 
консултације у домену политике конкуренције и примене права конкуренције, са 
посебним фокусом на подручје Балкана.  
 
У октобру 2017. године, представници Комисије учествовали су на десетом 
окупљању Форума, чија је главна тема била размена информација између 
конкурената на тржишту. Поред тога, од стране сваког учесника на Форуму, дат је 
допринос за израду извештаја о „Упоредноправном прегледу режима јурисдикција 
које учествују у раду Форума у домену санкција и leniency програма (“Comparative 
overview of the SCF competition jurisdictions in the field of sanctions and leniency”). Била 
је то још једна прилика за остваривање драгоцене размене искустава тела за 
заштиту конкуренције из региона, као и за презентацију трећег издања публикације 
Софијског форума за конкуренцију (SCF Newsletter). У наведеном издању, објављен 
је експертски чланак представника Стручне службе Комисије, као и вести о раду 
Комисије, што додатно доприноси транспарентости њеног рада и активностима 
усмереним ка ширењу свести о значају и појму политике заштите конкуренције.  
 
Mеђународна мрежа за конкуренцију (ICN) је неформална, светска мрежа тела 
за заштиту конкуренције, успостављена 2001. године, која поред националних тела 
за заштиту конкуренције (преко 120), окупља и представнике невладиног сектора, 
као што су пословна и академска заједница, адвокатура и сл., са превасходним 
фокусом на питања примене права и политике заштите конкуренције.  
 
У мају 2017. године, члан Савета Комисије учествовао је на престижној 16. 
годишњој конференцији ICN-а, која је одржана у Порту, Португал. Том приликом, 
преко 600 учесника из света, разменило је своја искуства на пољу спровођења 
политике заштите конкуренције, у контексту измењених услова пословања и 
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изазова које доносе глобализација и нове технологије. Посебно су разматране 
активности тела за заштиту конкуренције које би допринеле већој успешности 
програма за ослобађање или смањење плаћања новчаног износа мера за заштиту 
конкуренције (leniency програм), као и алати који могу допринети промоцији и 
јавном заступању политике зашпите конкуренције (competition advocacy). Током 
конференције, на посебној свечаности, Комисији је уручено признање које је 
добила на конкурсу расписаном од стране ICN-а и Светске банке, под називом 
„Заступање политике конкуренције 2016 – 2017“, са фокусом на унапређење 
политике конкуренције у контексту економске политике. Чланак представника 
Стручне службе Комисије, такмичио се у оквиру једне од понуђених категорија – 
„Спровођење стратегија заступања на различитим нивоима (регионалном, 
националном, субнационалним / ширем економском и специфичном 
секторском)“.  
 
Поред наведеног, представници Комисије учествовали су и на радионици 
Међународне мреже за конкуренције, овога пута посвећеној унилатералном 
понашању учесника на тржишту. С обзиром на чињеницу да су овај догађај 
заједнички организовали Међународна мрежа за конкуренцију и италијанско тело 
за заштиту конкуренције, радионица је одржана у Риму, а њен фокус био је на 
дигиталним тржиштима – правном оквиру и практичним искуствима. 
 
Комисија је, у току 2017. године, наставила активну сарадњу са Енергетском 
заједницом, преко надлежног министарства Републике Србије (Министарства 
рударства и енергетике), којем је у више случајева доставила мишљења и 
коментаре са аспекта конкуренције на извештаје и дописе Секретаријата, 
укључујући мишљења на Извештаје Енергетске заједнице о спровођењу меких 
мера, годишње Извештаје о раду, на предлоге измена Уговора о оснивању 
Енергетске заједнице и слично. Република Србија је потписница Уговора о 
оснивању Енергетске заједнице, а Министарство рударства и енергетике учествује 
у преговарачком поступку и спровођењу тог уговора на међународном нивоу. 
Сарадња између Енергетске заједнице и Комисије успостављена је на основу 
Декларације из 2012. године, којом је основана Мрежа за конкуренцију Енергетске 
заједнице, замишљена као платформа за размену искустава тела за заштиту 
конкуренције потписница Декларације и Секретаријата Енергетске заједнице, као и 
за развијање добре праксе у примени прописа из области заштите конкуренције на 
сектор енергетике, са циљем приближавања пракси и праву ЕУ у овом домену.  
 
Сарадња Комисије са Директоратом цивилног ваздухопловства Републике 
Србије и представницима Европске комисије, у контексту испуњења обавеза 
Републике Србије по основу Мултилатералног споразума о успостављању 
Заједничког европског ваздухопловног подручја, успостављена је 2010. године и 
поново актуелизована у марту 2017. године. Мултилатерални споразум о 
успостављању Заједничког европског ваздухопловног подручја потписан је, у име 
Владе Републике Србије, 2006. године, а ратификован од стране Народне 
скупштине Републике Србије 2009. године. Овим Споразумом, Република Србија је 
преузела обавезу да усагласи националне прописе са прописима Европске 
заједнице у одређеним областима, као што су ваздухопловна безбедност, 
управљање ваздушним саобраћајем, либерализација ваздухопловног тржишта и сл. 
Споразум садржи и правила која се односе на конкуренцију у поменутим 
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областима, али истовремено предвиђа примену других споразума појединих 
уговорних страна, уколико су њима обухваћена правила конкуренције (као што је 
случај са споразумима о придруживању). Но, како је Споразум мултилатералне 
природе и садржи одредбе о конкуренцији, Комисија је у два наврата током 2017. 
године, за потребе експертског тима Европске комисије, доставила Директорату 
податке који се односе на систем заштите конкуренције у Републици Србији, са 
прегледом важећег законодавства, као и поступака које је Комисија окончала у 
сектору авијације. Такође, у децембру 2017. године, представници Комисије узели 
су учешће на састанку са експертским тимом Европске комисије, током њихове 
посете Директорату цивилног ваздухопловства у циљу процене примене 
Мултилатералног споразума од стране Републике Србије. 
 
Ослањајући се на позитивна искуства стечена током радионица усмерених на 
јачање економских капацитета и вештина запослених у Комисији, као и током 
одржавања међународне конференције на тему Изградње институционалних 
капацитета тела за заштиту конкуренције у региону југоисточне Европе у 2016. 
години, Комисија је током 2017. године интензивирала сарадњу са Европском 
банком за обнову и развој (EBRD). Тако је Комисија аплицирала за реализацију 
пројекта који би био усмерен на даље јачање капацитета и подршку раду Комисије 
кроз више компоненти, као што је обезбеђење економетријског софтвера и 
одговарајуће обуке, израда смерница и појмовника права конкурениције, јачање 
академског приступа и сарадње запослених у Комисији са академским 
институцијама и слично. Од посебне важности за Комисију, али и за сарадњу тела 
за заштиту конуренције у региону, јесте чињеница да је EBRD подржао 
иницијативу Комисије за успостављање Форума за конкуренцију земаља Западног 
Балкана, са седиштем у Београду. Идеја је да форум послужи као реактивно, али и 
превентивно средство деловања на подручју заштите конкуренције у тим телима, 
тако што ће се председници тела за заштиту конкуренције и обрађивачи предмета 
консултовати о сличним проблемима и поступању учесника на тржишту, 
заједничким за регион.  
 
Сарадња Комисије са Светском банком обновљена је у 2017. години и начелно су 
размотрене могућности сарадње на више подручја, пре свега у домену израде и 
фокуса секторских анализа тржишта. Директан контакт Комисије остварен је и са 
шефом канцеларије Међународног монетарног фонда у Републици Србији, 
Себастијаном Сосом (Sebastian Sosa), са којим је посебно размотрен однос 
Комисије са секторским регулаторима и државним органима и институцијама, у 
циљу унапређења пословног окружења у Републици Србији. 
 
У 2017. години, за потребе спровођења пројекта Секретаријата CEFTA и израде 
извештаја под називом Implementation Status of Competition and State Aid, Комисија 
је дала свој допринос и доставила релевантне податке, превасходно у делу 
спровођења политике заштите конкуренције и актуелне праксе. Такође, 
представници Комисије учествовали су на CEFTA недељи, која је организована у 
Београду, која се тицала могућности за свеобухватно унапређење пословног 
окружења у Републици Србији. 
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11.3. Билатерална сарадња 

Комисија је наставила да одржава сарадњу са бројним националним телима за 
заштиту конкуренције, како из земаља из окружења, тако и из других земаља. На 
тај начин се континуирано ради на унапређењу сарадње тела за заштиту 
конкуренције, њиховом повезивању и успостављању блиских односа који ће, поред 
осталог, унапредити делотворност тих тела и ефективну примену права 
конкуренције. 
 
Албанија  
Сарадња Комисије са албанским телом за заштиту конкуренције је, након неколико 
година, обновљена крајем 2017. године, када су представници Комисије 
учествовали на конференцији, одржаној у Тирани, поводом 13 година постојања и 
рада ове институције. Председник Комисије активно је учествовао у делу 
конференције који се односио на размену искустава и виђење највиших 
званичника тела за заштиту конкуренције будуће међусобне сарадње на пољу 
заштите конкуренције, док је представник Стручне службе Комисије одржао 
презентацију на панелу који је био везан за правне аспекте заштите конкуренције и 
изазове на путу ка ЕУ. Конференцији је, испред српске делегације, присуствовао и 
један члан Савета Комисије, што је допринело свеукупном представљању Комисије 
у Албанији и успостављању квалитетнијих веза са албанским колегама, али и 
ширим аудиторијумом. Ово посебно услед чињенице да су конференцији, поред 
званичника тела за заштиту конкуренције из Албаније и региона, присустовали и 
други високи званичници Албаније (заменица премијера, члан парламента, 
представник UNDP-а у Албанији), као и представници међународних 
инситутиција, као што су др Расел Питман (Russell Pittman), директор за економска 
истраживања при америчком Министарству правде, Сабин Зигелски (Sabine 
Zigleski), виши експерт OECD-а за конкуренцију и Хуан Луис Круцелеги (Juan Luis 
Crucelegui), представник UNCTAD-а. 
 
Аустрија  
Комисија има потписан Меморандум о сарадњи са aустријском Савезном управом 
за заштиту конкуренције, који датира из 2010. године. Од тада, ова сарадња постаје 
све ближа, посебно имајући у виду богато искуство и ефикасност у раду 
аустријског тела за конкуренцију. Током фебруара 2017. године, представници 
Комисије боравили су у Бечу, где је организован тренинг колега из Аустрије у 
домену извођења ненајављених увиђаја, у циљу преношења вештина за коришћење 
овог веома важног алата за прикупљање података и информација, који користе сва 
развијена тела за заштиту конкуренције. У августу 2017. године, аустријска Савезна 
управа за заштиту конкуренције поднела је, заједно са летонским телом за заштиту 
конкуренције, понуду да буде Твининг партнер српској Комисији на пројекту 
усмереном на даљи развој заштите конкуренције у Републици Србији. Иако 
аустријско тело није, током селективног процеса, одабрано за Твининг партнера, 
очекује се укључење аустријских експерата током трајања пројекта и њихов 
значајан допринос постизању пројектних резултата.  
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Румунија 
Меморандум о сарадњи између румунског Савета за конкуренцију и Комисије 
датира из 2012. године. Током 2016. године, ова сарадња била је већ значајно 
унапређена, да би у 2017. години била још више интензивирана и обогаћена. 
Румунски Савет за конкуренцију одазвао се позиву Комисије да буде гост-домаћин 
њене годишње конференције - Дана конкуренције, одржаном 7. априла 2017. 
године у Београду. Том приликом, председник румунског Савета за конкуренцију, 
Богдан Мариус Чиритоју (Bogdan Marius Chiritoiu) и његове колеге, поделиле су са 
Комисијом и учесницима конференције драгоцена искуства из државе која је 
чланица ЕУ, али која је и сама прошла кроз период транзиције и комплексне 
историјске промене. Поред овог значајног сусрета, на позив румунског Савета за 
конкуренцију, члан Савета Комисије учествовао је на конференцији одржаној у 
Бриселу у марту 2017. године, на којој је презентовао своје виђење сарадње двају 
тела у домену политике заштите конкуренције. У мају 2017. године, на 
конференцији одржаној у Букурешту, поводом обележавања 20 година рада 
румунског Савета, представник Стручне службе Комисије представила је 
досадашње резултате и приоритете за 2017. годину српске Комисије. Такође, 
крајем новембра 2017. године, представници Комисије били су гост-домаћин 
конфренције румунског Савета за конкуренцију у Букурешту, на тему све веће 
дигитализације пословања и изазова који они носе, под називом „Конкуренција 
2.0“. Председник Комисије говорио је у првом делу конференције, поред високих 
званичника румунске стране, док је члан Савета Комисије учествовао на панелу 
одржаном на тему Нови трендови на тржишту телекомуникација и њиховог 
утицаја на конкуренцију. 
 
Румунски Савет за конкуренцију такође је поднео своју понуду да буде Твининг 
партнер српској Комисији на пројекту усмереном на даљи развој заштите 
конкуренције у Републици Србији. С обзиром на то да је за партнера одабрано 
италијанско тело за заштиту конкуренције, очекује се укључење румунских 
експерата са богатим искуством током трајања пројекта, у виду њиховог 
краткорочног експертског ангажовања.  
 
Руска Федерација 
Комисија и Федерална антимонополска служба Руске Федерације (ФАС) потписале 
су децембра 2012. године Споразум о сарадњи у области политике конкуренције. 
Након тога, из године у годину, сарадња између два тела за заштиту конкуренције 
се наставља кроз низ обука, семинара и студијских посета које ову сарадњу 
обогаћују и чине садржајнијом. У априлу 2017. године, два представника ФАС-а 
учествовала су на Дану конкуренције Комисије и тиме допринела квалитету и 
међународном карактеру овог догађаја. Током јуна 2017. године, представници 
ФАС-а боравили су у тродневној студијској посети Комисији. Ова посета 
представљала је прилику да се руске колеге детаљно упознају са праксом српске 
Комисије, али и да представници два тела међусобно упореде своја искуства и 
изазове у пракси са којима се сусрећу. У септембру 2017. године, Комисија је, на 
позив ФАС-а, учествовала на традиционалној „Руској недељи конкуренције“, која 
је одржана у Великом Новгороду, од 18- 22. септембра. Теме овогодишње 
конференције тицале су се конкуренције на одређеним сегментима тржишта, као 
што су информатика, фармацеутика и др., а Комисију је на овом догађају 
представљао члан Савета Комисије.  
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Босна и Херцеговина 
Са Конкуренцијским вијећем Босне и Херцеговине, Комисија има потписан 
Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи из 2009. године. Током 2017. 
године, та сарадња је актуелизована кроз више сусрета на међународним 
конференцијама и, посебно, кроз билатералне посете. Крајем новембра 2017. 
године, председник Конкуренцијског вијећа посетио је Комисију, да би у децембру  
делегација Комисије узвратила посету колегама из Сарајева. Главне теме ових 
сусрета биле су билатерална сарадња у спровођењу политике заштите 
конкуренције и размена искустава два тела у процесу придруживања Републике 
Србије и Босне и Херцеговине ЕУ. Поред наведеног, у оба случаја вођена је и 
дискусија о модалитетима иницијативе за оснивање Форума за конкуренцију 
Западног Балкана коју је, заједно са EBRD-oм покренула Комисија, као и значају 
оваквог вида организовања за даље унапређење регионалне сарадње тела за 
заштиту конкуренције. Од посебне је важности чињеница да су оба тела изразила 
жељу за проширењем сарадње, дефинисане Меморандумом из 2009. године, и 
спремност на улагање напора у унапређење институционалног и законског оквира 
политике заштите конкуренције у региону. 
 
Словенија 
Mеморандум о разумевању Комисије са словеначким телом за заштиту 
конкуренције, Javnom agencijom Republike Slovenije za varstvo konkurence, датира из 
2013. године. Као и у 2016. години, представници Комисије учествовали су на Дану 
конкуренције Словеније, који је одржан Љубљани у септембру 2017. године. Главна 
тема овогодишњег скупа била су ограничења конкуренције по циљу или ефектима 
(како установити довољан степен повреде конкуренције) и потенцијална 
ограничења конкуренције од стране мањинских акционара, у контексту 
корпоративног права. Поред дискусије на поменуте теме, била је то прилика да 
председник Комисије и два представника Стручне службе Комисије, потврде добру 
сарадњу са словеначким телом за конкуренцију и консултују се са словеначким 
колегама о успостављању Форума за конкуренцију земаља Западног Балкана. 
 
Хрватска  
Још један пример добре сарадње у региону представљен је сарадњом са хрватском 
Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, са којом Комисија има потписан споразум о 
сарадњи из 2013. године. На позив овог тела, у септембру 2017. године, 
представници Комисије учествовали су на 10. годишњој радионици о економским 
питањима у праву конкуренције, коју су заједнички организовали америчка 
комисија Савезна трговинска комисија (US Federal Trade Commission) и хрватско 
тело. На радионици је расправљано о квалитативним и квантитативним доказима, 
економском моделирању при дефинисању релевентног тржишта, праћењу ефеката 
анализе кроз симулације концентрација на тржишту и сличним темама, а свој 
допринос дискусији дали су председник Комисије и два представника Стручне 
службе Комисије. Такође,  на позив колега из Хрватске, у новембру 2017. године, 
представници Комисије боравили су у Загребу, на међународној конференцији 
којом је хрватско тело обележила 20 година свог постојања. Председник Комисије 
учествовао је на панелу на тему судске заштите у предметима права конкуренције 
и разменио искуства са колегама из других тела за заштиту конкуренције, као и са 
судијама у тој области.  
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Јапан 
Сарадњу са Јапаном, Комисија реализује кроз сарадњу са различитим 
институцијама- пре свега, са Амбасадом Јапана у Београду и са јапанском 
Агенцијом за међународну сарадњу (JICA). У току 2017. године, ова сарадња је 
потврђена кроз радне контакте са амбасадом, као и путем учешћа представника 
Стручне службе Комисије, на програму тронедељног стручног усавршавања при 
телу за заштиту конкуренције Јапана (Japan Fair Trade Commission – JFTC), у 
организацији JICA-е. 
 
Република Кореја  
Поред већ традиционалне сарадње са напред наведеним телима за заштиту 
конкуренције, 2017. годину је обележило и успостављање сарадње са амбасадом 
Републике Кореје у Београду, као и са колегама из корејског тела за конкуренцију 
(Korea Fair Trade Commission – KFTC). Имајући у виду богато искуство корејског 
тела и значајне резултате постигнуте на пољу заштите конкуренције, Комисија је 
контактирала амбасаду Републике Кореје са циљем унапређењу сарадње између 
Републике Србије и Републике Кореје и тела која се баве заштитом конкуренције. 
Та иницијатива резултирала је веома успешним семинаром одржаним 26. октобра 
2017. године у Београду, на којем су учествовали представници корејског тела, 
агенције Trade Investment Promotion Agency- KOTRA, Њ.Е. Деђонг Ју (YОО Dae Jong), 
амбасадор Републике Кореје у Београду, као и Радица Нусдорфер, шеф делегације 
ЕУ у Србији за економска питања и питања европских интеграција. Током 
семинара, успостављена је веома блиска сарадња са амбасадом Републике Кореје и 
што је врло значајно, договорени су модалитети будуће сарадње Комисије са 
корејским телом. 
 
Савезна Република Немачка 
Комисија нема потписан споразум о сарадњи са савезним телом за заштиту 
конкуренције Немачке (Bundeskartellamt), али се у току 2017. године додатно 
ангажовала на јачању ове сарадње. У марту 2017. године, представник Стручне 
службе Комисије, учествовао је на међународној конференцији у Берлину, коју је 
организовао Bundeskartellamt уз подршку немачке Фондације за међународну 
правну сарадњу- Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V. 
(IRZ). Конференцији је присуствовао велики број званица виског ранга, међу 
којима и Маргарет Вестагер (Margrethe Vestager) комесар за конкуренцију Европске 
комисије), а представник српске Комисије искористио је ову прилику и да оствари 
непосредан контакт са председником немачког тела за конкуренцију, Андреасом 
Мунтом (Andreas Mundt). Након ове конференције, уследио је позив немачким 
колегама да присуствују Дану конкуренције српске Комисије у априлу, као и 
узвратни позив немачког тела да представници Комисије присуствују обележавању 
60 година рада Bundeskartellamt  наредне године у Берлину. Поред наведеног, у 
току 2017. године, српска Комисија је успоставила контакт и са амбасадом Савезне 
Републике Немачке у Београду, која је подржала понуду Bundeskartellamt-а и 
литванског тела за конкуренцију за учешће на Твининг пројекту.  
 
Белорусија 
Председник Комисије и министар за антимонополско регулисање и трговину 
Белорусије потписали су Меморандум о међусобном разумевању и сарадњи у 
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области конкуренције две институције. Реализација овог споразума отвара 
могућност интензивније сарадње на пољу заштите конкуренције, као и развој 
билатералних односа уз осигуравање услова за ефикасно деловање тржишта 
производа и услуга институција задужених за спровођење политике конкуренције 
Републике Србије и Белорусије. Меморандумом је предвиђена узајамна помоћ у 
вези са применом антимонополског законодавства и развојем политике 
конкуренције у циљу размене искуства и мишљења. Предвиђена је и размена 
сарадника, организовање семинара, форума, курсева и осталих сличних 
манифестација, као и размена публикација и других докумената. Меморандум о 
сарадњи са Белорусијом је 12. споразум који Комисија има са телима за заштиту 
конкуренцију других држава, односно органима који се баве заштитом 
конкуренције. Наведени документ је потписан током заседања Мешовитог 
комитета за трговину и економску сарадњу Републике Србије и Белорусије које је 
одржано 18. и 19. априла 2017. године у Београду. 
 

11.4. Сусрети са представницима дипломатског кора и страних 
привредних удружења 

Један од значајних новитета у раду Комисије јесте успостављање ближе сарадње са 
дипломатским представништвима разних земаља у Републици Србији, ради јачања 
доприноса развоју постојећег привредног амбијента и интензивирања размене 
искустава на пољу заштите конкуренције са другим телима за заштиту 
конкуренције из света. Тако је у 2017. години, Комисија одржала више састанка и 
сусрета са представницима амбасада и привредних удружења са седиштем у 
Републици Србији. 
 
Крајем фебруара, просторије Комисије посетио је шеф Канцеларије Међународног 
монетарног фонда у Србији Себастијан Соса, који је том приликом упознат са 
досадашњим активностима, као и плановима Комисије, које за циљ имају 
унапређење политике заштите конкуренције у Републици Србији. Током састанка 
закључено је да обема институцијама припада значајна улога у унапређењу 
конкурентности наше земље и процесу реструктуирања државних и јавних 
предузећа, посебно имајући у виду поступке које је Комисија водила против њих у 
циљу успостављања ефикасне конкуренције у секторима у којима послују. У 
оквиру ових тема, посебно је наглашена одговорност јавних предузећа у контексту 
природних и законских монопола које имају, а шеф Канцеларије ММФ-а понудио 
је помоћ и сарадњу Комисији у тим доменима. Осим тога, нарочито је разматран 
однос Комисије са секторским регулаторима, као и интерес да се сарађује са свим 
надлежним органима и институцијама, у циљу унапређења домаћег привредног 
амбијента. 
 
Два месеца касније, председник Комисије примио је амбасадорку Румуније Њ.Е. 
Оану – Кристину Попу (Oana-Cristina Popa). Овај сусрет послужио је као прилика 
да се њеној екселенцији представи начин рада Комисије, те да се подробније 
упозна са најзначајнијим аспектима политике заштите конкуренције Републике 
Србије, чији је стожер управо Комисија. Током разговора указано је на одличну 
сарадњу коју Комисија остварује са Саветом за конкуренцију Румуније. 
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Један од представника дипломатског кора у посети Комисији била је и 
амбасадорка Израела Њ.Е. Алона Фишер Кам (Alona Fisher Kamm). Угостивши 
њену  екселенцију, председник Комисије је, између осталог, изразио жељу да 
Амбасада Израела у Београду пренесе заинтересованост Комисије за 
интензивирање сарадње са израелским телом. Њена екселенција је поздравила 
покренуту иницијативу Комисије, те изразила задовољство што се њоме отвара 
простор за даље унапређење привредног амбијената у Републици Србији. 
 
Почетком септембра, председник Комисије примио је амбасадора Републике 
Кореје у Србији Њ.Е. Деђонг Јуа (YОО Dae Jong). Овај сусрет показао се као 
веома користан, будући да је том приликом договорен почетак динамичније и 
конкретне сарадње између Комисије и Комисије за фер трговину Кореје (Korea Fair 
Trade Commission).  
 
Комисија је угостила, половином септембра, и извршну директорку Америчке 
привредне коморе у Србији Веру Николић Димић. О важности ове сарадње 
сведочи чињеница да је Америчка привредна комора водећа пословна асоцијација 
у земљи која броји више од 190 америчких, међународних и локалних компанија 
чланица, које послују у оквиру 18 различитих сектора, при чему вредност 
инвестиција које су компаније чланице уложиле у земљу износи више од 14 
милијарди евра.  
 
Током сусрета, нарочито су разматрани детаљи везани за припрему нове законске 
регулативе која се односи на област политике заштите конкуренције. Том 
приликом заједнички је оцењено као врло добро решење да у креирању новог 
закона о заштити конкуренције активно, поред стручне јавности, учествују и 
домаћи и страни привредници који послују у Републици Србији. Осим тога, 
наглашена је и важност интензивније сарадње на пољу додатне едукације свих 
привредних субјеката у Републици Србији о питањима права и политике заштите 
конкуренције. У том смислу, Америчка привредна комора биће, како је 
договорено, укључена у све активности Комисије које за циљ имају промоцију 
политике заштите конкуренције. 
 

11.5. Међународне конференције и семинари 

Дан конкуренције - Комисија је организовала је 7. априла 2017. године, поводом 
Дана конкуренције, међународну конференцију „Изазови у примени политике 
заштите конкуренције на путу ка ЕУ“. 
 
У оквиру конференције одржана су два панела на којима су размењена искуства о 
односима националних тела за заштиту конкуренције са Европском комисијом, 
степену њихове функционалне и финансијске независности, важности повећања 
капацитета, као и облици сарадње на решавању случајева који све више имају 
регионални и међународни карактер. Комисија је одлучила да на, иначе 
традиционалној конференцији, уведе и формат почасни „гост – домаћин“ који је, 
том приликом био Савет за заштиту конкуренције Румуније. 
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У уводном делу говорили су председник Комисије др Милоје Обрадовић, 
председница скупштинског Одбора за привреду, регионални развој, трговину, 
туризам и енергетику Снежана Б. Петровић, представник Делегације ЕУ у Србији 
Стефен Худолин (Steffen Hudolin), као и Богдан Чиритоју (Bogdan Chirițoiu), 
председник Савета за конкуренцију Румуније. У оквиру конференције одржана су 
два панела на којима су размењена искуства о односима националних тела за 
заштиту конкуренције са Европском комисијом, степену њихове функционалне и 
финансијске независности, важности повећања капацитета, као и облици сарадње 
на решавању случајева који све више имају регионални, па и међународни 
карактер. На панел дискусијама конференције, пред око 150 гостију, које су, као 
панелисти водили Николас Банашевић (Nicholas Banasevic), из Директората за 
конкуренцију Европске Комисије, Младен Церовац, председник АЗТН-а Хрватске, 
др Драган Лончар, професор на Економском факултету у Београду, Ђанлука Сепе 
(Gianluca Sepe), шеф одељења за ЕУ италијанског тела за конкуренцију, чланови 
Савета Комисије, Чедомир Радојчић и др Вељко Милутиновић. Конференцији су 
присуствовали бројни званичници државних институција, регулаторних тела, 
научних установа, као и представници привредних комора, адвокатских 
канцеларија и пословних удружења, као и представници свих регионалних тела за 
заштиту конкуренције. 
 
Комисија и Амбасада Републике Кореје организовале су 30.10.2017. године 
семинар на тему „Искуства у спровођењу политике заштите конкуренције у 
Републици Кореји и Републици Србији“. 
 
Овај догађај за циљ је имао стицање нових знања не само запослених, већ и других 
заинтересованих, о добрим светским праксама у примени политике заштите 
конкуренције. Скуп су отворили председник Комисије, амбасадор Републике 
Кореје у Београду и шефица економског сектора и европских интеграција при 
Делегацији Европске уније у Републици Србији. Презентације су одржали 
генерални директор државне агенције Републике Кореје KOTRA у Републици 
Србији и представник тела за фер трговину Републике Кореје, при Амбасади 
Републике Кореје у Бриселу и члан Савета Комисије. 
 
Посебна пажња била је посвећена спровођењу leniency програма у Републици 
Кореји. Република Кореја налази се, иначе, у самом врху по ефикасности у 
примени политике заштите конкуренције. При том, преко 70 одсто окончаних 
поступака због повреде конкуренције спроведено је управо захваљујући 
успешности leniency програма, а које тело за заштиту конкуренције Републике 
Кореје примењује од 1997. године. 
 
НАЛЕД и Комисија организовали су округли сто на тему „Значај и изазови у 
развоју малопродаје у Србији са аспекта заштите конкуренције“. Округли сто 
организован је како би се представници компанија које се баве малопродајом у 
Републици Србији упознали са детаљима пројекта опсежне анализе тржишта 
малопродаје у Србији а коју је покренула Комисија, али и како би управо они који 
се баве пословањем у овом сектору дали своје предлоге и сугестије за израду овог 
документа који се у нашој земљи ради први пут. Анализа, иначе, обухвата тржиште 
малопродаје производа крајњим потрошачима и тржиште набавке, са фокусом на 
однос између малопродаваца и њихових добављача, али и утицаја приватних 
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робних марки на ниво конкуренције. Учеснике округлог стола поздравили су 
председник Комисије др Милоје Обрадовић и потпредседник Управног одбора 
НАЛЕД-а, Горан Ковачевић, док су их са планом реализације, као и циљевима 
секторске анализе упознали др Синиша Милошевић, руководилац Сектора за 
економске анализе Комисије и његови сарадници. Учесници округлог стола били 
су представници сектора малопродаје и добављача, Министарства трговине, 
адвокатских канцеларија и стручне јавности, а догађај је организован у оквиру 
Радне групе за Поглавље 8 - Политика конкуренције Националног конвента, којом 
НАЛЕД председава. 
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12. ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ЗНАЧАЈУ КОНКУРЕНЦИЈЕ 
КРОЗ ЈАВНО ЗАСТУПАЊЕ 

 

Јавно заступање и промоција политике заштите конкуренције  спроводи се кроз 
комуникацију Комисије са медијима, националним органима, домаћим и 
међународним партнерима и организацијама.  
 
Неизоставни део активности тела за заштиту конкуренције је и јавно заступање 
политике конкуренције које Међународна мрежа за конкуренцију (International 
Competition Network – ICN) дефинише као активности које спроводи тело за 
заштиту конкуренције, које су у вези са промоцијом конкурентног окружења, а не 
односе се на спровођење правила о заштити конкуренције, већ углавном кроз 
грађење односа на добровољној основи са другим учесницима (Влада, 
министарства, правосудни органи, Скупштина, учесници на тржишту, невладин 
сектор, општа јавност, итд.) у систему конкуренције и повећањем јавне свести о 
предностима конкуренције.  
 
Промоција/заступање политике конкуренције, транспарентност рада Комисије и 
успешна комуникација са свим релевантним учесницима, имају суштински значај 
за спровођење надлежности које су Комисији поверене Законом.  
 
Један од начина промовисања заштите конкуренције у протеклом периоду била је 
транспарентна, предвидива примена Закона од стране Комисије и редовно 
објављивање одлука на интернет страни Комисије. 
 
Конкретно, подизање свести о значају конкуренције током 2017. године, 
укључивало је као и ранијих година све активности Комисије усмерене ка 
унапређењу законског оквира, промовисање заштите конкуренције и конкурентног 
пословног окружења, односно на јачање свести о значају заштите конкуренције, 
применом механизама који подразумевају добровољно прихватање правила и 
сарадње, а санкционисање и принудно извршење као крајњу меру.  
 
Комисија жели да постигне следеће циљеве кроз своје активности заступања: 

 подизање свести о значају заштите конкуренције за функционисање 
отворене тржишне привреде и за корист потрошача; 

 упознавање јавности са предностима ефикасне конкуренције (конкурентног 
пословног окружења, мање улазних баријера, нова радна места, бољи 
квалитет производа и услуга итд); 

 препознатљивост Комисије у јавности што подразумева информисаност о 
овлашћењима Комисије, али и о обавезама учесника на тржишту; 

 упознавање учесника на тржишту са прописима о заштити конкуренције као 
превенција настанка повреда конкуренције. 
 

Инструменти који су коришћени за остваривање ових циљева на основу 
надлежности Комисије из члана 21. Закона, али и праксе тела за заштиту 
конкуренције у ЕУ и шире, су: мишљења на нацрте и предлоге закона и на важеће 
законе, који су од утицаја на заштиту конкуренције; мишљења о примени Закона; 
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објављивање одлука у „Службеном гласнику Републике Србије“ и на интернет 
страници Комисије. 
 
Најважнији облици комуникације са јавношћу била су саопштења за штампу, 
интервјуи у електронским и штампаним медијима, пласирање важних тема у 
медије, публикације и интернет страници Комисије. Важан део активности 
промоције  Комисије јесу и бројни тематски скупови, од конференција и округлих 
столова, до тематских стручних радионица и саветовања и других облика окупљања 
заинтересованих јавности, директна едукација кроз саветовања, издавање брошура 
и специјализованих публикација, кампање. Укупан број учесника оваквих скупова 
процењује се на више од хиљаду у извештајном периоду.  
 
Заступање политике заштите конкуренције обухватало је, између осталог: 
иницијативе које предузима Комисија према другим државним органима/телима у 
циљу да утиче на законодавни оквир и спровођење политике заштите 
конкуренције, као и активности које се предузимају у циљу јачања свести пословне 
заједнице, органа власти и опште јавности о предностима конкуренције у друштву.  
 
Такође, углед и препознатљивост Комисије у јавности су остваривани како кроз 
ефикасну примену закона, заступања (advocacy), међународну сарадњу, тако и 
путем медија. Комисија је комуницирала са медијима у 2017. години, кроз 
различите форме обраћања (саопштења, интервјуи, тематски догађаји, 
конференције, одговори на питања, пласирање тема и објава у медијима, припрема 
и дистрибуција брошура) и др. 
 
У току 2017. године, у оквиру покренуте иницијативе  за доношење новог закона о 
заштити конкуренције, који ће омогућити ефикаснији рад Комисије и олакшати 
спровођење политике заштите конкуренције у Републици Србији, реализоване су 
активности заступања са више кључних партнера за реализацију тог сложеног 
посла. 
 
Одржан је низ састанака са Привредном комором Србије и других пословних 
удружења, као и са представницима цивилног сектора ради активног учешћа у 
изради новог закона. 
 
У оквиру јавног заступања политике конкуренције код тржишних учесника, 
Комисија је упозорила на могуће неконкурентско понашање учесника на тржишту 
постпродајних услуга на основу Секторске анализе стања конкуренције у сектору 
постпродајних услуга. Ово тржиште, између осталог обухвата гаранцију, сервисне 
услуге, промет и коришћење резервних делова за моторна возила и најпродаваније 
беле технике – фрижидера и веш машина. 
 
Налазе до којих је дошла, Комисија је формулисала у документима Информација о 
налазима и ставовима Комисије у вези са анализом тржишта постпродајних услуга 
у сектору моторних возила и Информација о налазима и ставовима Комисије у 
вези са анализом постпродајних услуга у сектору производа беле технике. 
 
Ове налазе Комисија је упутила надлежним државним органима, пословним 
удружењима, али и тржишним учесницима из сектора постпродајних услуга у 
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секторима моторних возила и беле технике, како би их упозорила да, у случају да 
не измене одређене делове уговора које имају са својим добављачима или 
дистрибутерима, могу бити предмет поступка Комисије. 
 
У 2017. години Комисија је добила посебно признање на конкурсу „Заступање 
политике конкуренције 2016 – 2017“, са фокусом на унапређење политике 
конкуренције у агенди економске политике: „Иновативне стартегије заступања у 
односу на тржишне изазове“, који је расписала Међународна мрежа за 
конкуренцију (ICN) и Светска банка (WBG). 
 
Текст којим је Комисија освојила ово престижно признање односи се на примену 
заступања политике заштите конкуренције код државних органа, при чему су 
активности Комисије имале за циљ измену законских одредби које су 
фаворизовале јавна предузећа и ограничавале приступ других категорија учесника 
на тржишту комуналних делатности. 
 
У образложењу жирија је наведено да је награђени чланак недвосмислено показао 
колико важну улогу може имати тело за заштиту конкуренције у промовисању 
неутралности примене закона у односу на све тржишне актере. 
 
Признање је додељено од стране жирија чији су чланови угледни стручњаци за 
питања конкуренције Светске банке и Међународне мреже за конкуренцију.  
 
Овај конкурс, који се већ традиционално расписује сваке године, има за циљ да 
истакне кључну улогу тела за заштиту конкуренције у промовисању политике 
заштите конкуренције кроз представљање успешних примера заступања политике 
конкуренције (Competetion Advocacy). 
 
У традиционалном издању „Беле књиге“ за 2017. годину, Савет страних 
инвеститора (FIC) у Србији је представио је приказ виђења пословне климе, као и 
препоруке за њено унапређење из угла улагача. У овом документу се и ове године 
констатује значајан напредак у раду Комисије и поздрављају најаве даљег 
унапређења законодавног оквира, што ће омогућити још ефикасније спровођење 
политике заштите конкуренције у Републици Србији. 
 
Према оцени Савета страних инвеститора у поређењу са претходним годинама, 
Комисија је јасно уложила значајан труд у развоју политике заштите конкуренције 
(competition advocacy). 
 

12.1. Активности Комисије усмерене на односе са пословном и 
стручном јавношћу 

Комисија је изузетно активна у упознавању пословне заједнице у Републици 
Србији, као и стручне јавности са свим аспектима свог деловања, а које произилази 
из овлашћења која су Комисији дата Законом. У том смислу, и ову годину, 
Комисија је посветила и бројним активностима јавног заступања политике заштите 
конкуренције. Представници Комисије били су активни на бројним дешавањима 
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која су организовала удружења, попут НАЛЕД-а, Савета страних инвеститора, 
Америчке привредне коморе, клуба Привредник и слично. 
 

12.2. Активности Комисије усмерене на односе са средствима 
јавног информисања 

Комисија је опредељена ка стратешком приступу односима са медијима, кроз 
благовремено достављање релевантних информација и континуирану сарадњу са 
медијима, организацију података, дугорочно планирање и временски распоред 
активности. 
 
Такође, едукацијом и подизањем интересовања медија за област заштите 
конкуренције, истовремено постиже се боље разумевање и добијање подршке 
јавности, која даље може да изврши позитиван притисак на учеснике на тржишту и 
доносиоце политичких одлука. Истовремено, тиме се испуњава и обавеза 
обавештавања јавности о раду Комисије. 
 
Комисија је током 2017. године учинила додатне напоре како би значај заштите 
конкуренције учинила транспарентним и разумљивим широкој јавности 
(учесницима на тржишту, потрошачима и медијима). Објављивање свих битних 
одлука и обавештења о догађајима у којима Комисија учествује, су транспарентно 
и благовремено пласирани, како на интернет страници Комисије, тако и у свим 
релевантним медијима (штампаним и електронским). Такође је за квалитет јавне 
промоције резултата рада Комисије изузетно значајна била и присутност 
председника Комисије у јавности, што говори у прилог потребе даљег појављивања 
представника Комисије у медијима кроз интервјуе, гостовања, ауторске чланке и 
сл.  
 
Као и претходних година, и овај период био је обележен интересовањем 
представника медија за све врсте активности Комисије. У 2017. години, Комисија 
је водила поступке и донела одлуке у предметима чији су учесници, између 
осталих, биле и велике домаће и иностране компаније које су остваривале 
активност и на тржишту Републике Србије, као и јавна предузећа.  
 
Интересовање медија, када је реч о условно одобреним концентрацијама, односило 
се не само на предмете започете и окончане у 2017. години, већ и на оне из 
претходних година, за које је спровођење наложених мера имало своју актуелност 
и у извештајном периоду.  
 
Комисија није имала ни један захтев медија за достављање информација на основу 
Закона и приступу информација од јавног значаја, с обзиром на то да је на сваки 
упит који јој је достављен од представника медија, одговорила у најкраћем 
могућем року, водећи рачуна да у такве одговоре не буду укључени они подаци 
који представљају пословну тајну, а са којима је Комисија поступала у складу са 
Законом. Комисија је током 2017. године, имала више од 600 објава у штампаним 
и електронским медијима о активностима и поступцима које води, које су све биле 
у позитивној или неутралној конотацији. 
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Графикон број 20: 
Структура објава 

 
Комисија је организовала или била домаћин на више скупова који су били повод за 
комуникацију са медијима ради промоције њених активности, од којих се, као 
наjзначајнији свакако могу издвојити два догађаја: Дан конкуренције - 
међународна конференција  „Изазови у примени политике заштите конкуренције 
на путу ка ЕУ“ и семинар на тему „Искуства у спровођењу политике заштите 
конкуренције у Републици Кореји и Републици Србији“. 
 
Забележене су објаве (интервјуи, изјаве, извештаји) Комисије о Дану конкуренције,  
у медијима (интернет портали, електронски и штампани медији) са националном и 
регионалном покривеношћу, званични портали Владе Републике Србије и 
Министарства државне управе и локалне самоуправе, итд.). Објаве су новинарски 
обрађене у делу медија, док су у осталим пренети опширнији агенцијски 
извештаји. Новинске агенције су пренеле прослеђене најаве и пласирале их као 
агенцијске вести, а након догађаја објавиле и својим корисницима дистрибуирале 
опширније извештаје.  
 
Семинар на тему „Искуства у спровођењу политике заштите конкуренције у 
Републици Кореји и Републици Србији“ је догађај који је, по својој природи, имао 
обележје стручног скупа, намењеног онима који се професионално баве политиком 
и правом конкуренције. Комисија је успела да и ово дешавање искористи за 
промоцију политике заштите конкуренције у широј јавности у Републици Србији и 
у региону.  
 
Током 2017. године организовано је више интервјуа и гостовања представника 
Комисије у најтиражнијим и најгледанијим штампаним и електронским медијима 
(Политика, Данас, Блиц, Вечерње новости, РТС 1, ТВ Н1, ТВ Пинк, ТВ Хепи, ТВ 
Студио Б, итд.). Такође, председник Комисије је изнео ставове и политику 
Комисије у више интервјуа стручним часописима који излазе у Републици Србији. 
 

12.3. Поступање Комисије по Закону о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја 

Комисија води посебну евиденцију захтева у складу са Законом о слободном 
приступу информација од јавног значаја. Поред наведеног, складу са Законом о 
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заштити података о личности, Комисија води одговарајуће евиденције које су 
уписане у Централни регистар Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности. Комисија уредно одговара на захтеве који за предмет 
имају омогућавање приступа информацијама од јавног значаја.  
 
Комисији је током 2017. године достављено укупно 11 захтева за приступ 
информацијама од јавног значаја, сходно одредбама Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. 
 
Подносиоци захтева су у шест случајева били представници удружења грађана, а у 
пет случајева адвокатске канцеларије. Жалбе због делимичног одбијања захтева од 
стране Комисије поднела је у једном случају адвокатска канцеларија, а у другом 
удружење грађана. Током 2017. године није било ни једног захтева медија за 
достављање инфорамација, по основу Закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. Повереник за слободан приступ информацијама 
од јавног значаја није донео ни једно решење којим обавезује Комисију да поступи 
по основу поднете жалбе. 
 

12.4. Заштита пословно осетљивих података и пословних тајни  

Одредбом члана 45. Закона прописана је могућност Комисије да одреди меру 
заштите извора података или одређених података. Тако заштићени подаци немају 
својство информације од јавног значаја у смислу закона којим се уређује слободан 
приступ информацијама од јавног значаја. Заштиту одређује закључком 
председник Комисије, на оправдан захтев странке, лица које је подносилац 
иницијативе за испитивање повреде конкуренције, или трећег лица које је 
доставило, односно ставило на увид одређене податке. Заштита се одређује само 
када подносилац захтева докаже да је његов интерес да се подаци не учине 
доступним јавности већи од интереса јавности – права јавности да зна, и то само 
ако подносилац захтева учини вероватним могућност настанка знатне штете због 
откривања извора података, односно података на које се захтев односи.  
 
Важно је напоменути да ова мера заштите подразумева да заштићени подаци 
немају ознаку тајности у складу са законом којим се уређује тајност података. 
Мера има дејство у односу на поступање Комисије, тј. Комисија не може 
омогућити приступ тим информацијама по основу закона о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја. Било које друго лице, правно или физичко, 
укључујући органе у смислу Закона о слободном приступу информацијама од 
јавног значаја, може наведене податке учинити доступним, без обзира на меру 
заштите из члана 45. Закона, у складу са позитивним правом. 
 
Председник Комисије је у 2017. години донео 253 закључка о заштити података, 
односно извора података, од чега 169 закључака о усвајању, 79 закључака о 
делимичном усвајању, а пет закључака којима се одбија захтев за заштиту 
података.  
 
Сектор за испитивање концентрација је у 2017. години припремио 176 закључака о 
заштити података, од чега је 112 закључака којим се захтев усваја, 63 закључка 
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којим се захтев делимично усваја, а један којим се одбија захтев за заштиту 
података. Од укупног броја донетих закључка, два закључка су донета на основу 
захтева поднетих у 2016. години. Захтеви за заштиту података су постављени у 
поступцима испитивања концентрација (скраћени поступци и поступци вођени по 
службеној дужности) и у поступцима давања мишљења у вези са применом 
одредаба Закона које се односе на концентрације. 
 
Сектор за утврђивање повреда конкуренције је у 2017. години припремио 77 
закључака, од чега је 57 закључака којим се захтев усваја, 16 закључка којим се 
захтев делимично усваја и четири којим су одбијени захтеви за заштиту. Захтеви за 
заштиту података су постављени у предметима у којима је испитивано постојање 
основане претпоставке да је дошло до повреде конкуренције, затим у поступцима 
по службеној дужности у којима се утврђује постојање повреде и у поступцима по 
захтеву за појединачно изузеће рестриктивног споразума од забране. 
 
Сектор за економске анализе је припремио 11 закључака, од чега је шест закључака 
којим се захтев усваја  и пет закључка којим се захтев делимично усваја. Захтеви за 
заштиту података су постављени приликом спровођења секторских анализа и 
анализа услова конкуренције. 
 

Графикон број 21: 
Структура захтева за заштиту података односно извора података, и одлука 
по захтевима 
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12.5. Видео продукција 

У циљу унапређења комуникације Комисије, како са учесницима на тржишту, тако 
и са најширом јавности,  Комисија је први пут, у сарадњи са британским телом за 
заштиту конкуренције „Competition Market Authority – CMA“,  припремила 10 
кратких анимираних филмова о заштити конкуренције.  
 
За увођење овакавог вида комуникације Комисија се определила, обзиром да је у 
питању  кратак, јасан и ефикасан и најмоћнији вид преноса информација. Ови 
филмови су се користили путем више комуникационих канала, а планирани су за 
пласирање преко интернета и друштвених мрежа, као и приликом презентација. 
Филмови су наишли на одличан пријем у најширој јавности и међу тржишним 
учесницима, јер на једноставан и популаран начин објашњавају неке од 
најсложенијих појмова заштите конкуренције и уједно су допринели 
популаризацији и видљивости Комисије. Комисија је, за потребе додатног ширења 
поменутог материјала међу тржишним учесницима, припремила одређен број УСБ 
флеш меморија на којима је понуђен наведених садржај. 
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12.6. Публикације 

Комисија је и у 2017. години наставила са издавањем публикација намењених 
учесницима на тржишту, али и општој јавности. Током 2017. године објављени су:  

 Збирка прописа из области заштите конкуренције (на српском и енглеском 
језику) – Ова публикација садржи све актуелне прописе из области заштите 
конкуренције, који су обједињени на једном месту. Намењена свим 
учесницима на тржишту, као и њиховим правним заступницима и осталој 
стручној јавности; 

 Лифлет – „Буди први“ о програму помиловања (lеniеncy). Како је уочена 
слаба информисаност,  пре свега учесника на тржишту о lеniency програму, 
његовој сврси и могућностима који он пружа, намера Комисије била је да се 
информише што шири круг учесника на тржишту о lеniency програму, као 
једном од начина за откривање и превентиву у борби против картелског 
договарања. Промоција овог лифлета одржана је током семинара намењеног 
управо програму помиловања. 

 

12.7. Интернет страница Комисије 

У извештајној години, Комисија је наставила са раније успостављеном праксом, а у 
неким деловима и законском обавезом, пуне транспарентности у раду, како 
објављивањем свих релевантних докумената на званичној интернет страни 
Комисије (www.kzk.gov.rs), тако и саопштења о свим дешавањима у Комисији која 
су од интереса за јавност. Све објаве Комисије на званичној интернет страници 
доступне су на српском и енглеском језику. 
 
Стручној, али и широј јавности доступне су све одлуке које је Комисија донела у 
поступку решавања по поднетим пријавама или у поступцима вођеним по 
службеној дужности. Такође, Комисија објављује и израђене економске анализе, 
као и предлоге прописа. 
 
Интензивирана је пракса издавања саопштења за јавност у вези са предметима који 
изазивају интересовање медија, али и у случајевима када Комисија оцењује да је 
важно изнети став по одређеном питању. Такође, објављују се све информације о 
значајнијим активностима председника Комисије, чланова Савета Комисије и 
запослених. Ова пракса је допринела значајно већем броју посета званичне 
интернет презентације, који је увећан за 18,2% у односу на претходну годину.  
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Графикон број 22: 
Преглед појединачних улазака на сајт по месецима 

 
 
Графикон број 23: 
Преглед појединачних улазака на сајт по годинама 

 
У 2017. години повећано је интересовање домаћих и иностраних медија за рад 
Комисије. Новинари штампаних и електронских медија, као и интернет портала 
поставили су Комисији велики број питања из делокруга њене надлежности. 
Некада је оквир постављених питања био опредељен интересом јавности у односу 
на конкретне поступке који су вођени пред Комисијом, али су се питања 
представника медија односила и на захтеве за ближим тумачењем одређених 
законских норми. Комисија је по таквим захтевима увек одговарала у најкраћем 
могућем року.  
 
Ради даљег унапређења комуникације са свим заинтересованим јавностима и 
постизања пуне транспарентности у раду Комисије, у 2017. години се приступило 
припремама на унапређењу интернет комуникације и проширењу на нове медије, 
као што су друштвене мреже. То подразумева израду новог интернет сајта, на 
савременијој платформи као и креирање стратегије присуства на друштвеним 
мрежама, отварање и управљање налозима на њим (Facebook, Twitter и LinkеdIn). 
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13. ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ КОМИСИЈЕ У 2017. ГОДИНИ 
 

2017.  

Број одлука 
у 

поступцима3 
31.12. 

У раду 
на дан 
31.12. 

ПОВРЕДЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ   

Рестриктивни споразуми 5 5 
Појединачно изузеће споразума од забране 30 9 
Злоупотреба доминантног положаја 3 3 
Иницијативе за покретање поступака пред Комисијом и 
обавештења 

70 12 

УКУПНО 108 29 
   

КОНЦЕНТРАЦИЈЕ УЧЕСНИКА НА ТРЖИШТУ   

Одобрене у скраћеном поступку 139 14 
Условно одобрене у поступку по службеној дужности 1 

1 Забрањене у поступку по службеној дужности / 
Повреда закона 1 
Одбачена пријава 4 / 
Обустављен поступак 3 / 
УКУПНО 148 15 
   

МИШЉЕЊА   

Мишљења на прописе од утицаја на конкуренцију на 
тржишту 

6 / 

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

29 / 

Мишљења о примени прописа у области заштите 
конкуренције које се односе на рестриктивне споразуме и 
злоупотребе доминантног положаја 

14 / 

Мишљења на извештаје регулаторних тела 4 / 
Мишљења по члану 157. Закона о стечају 40 / 
УКУПНО 93 / 
   

СЕКТОРСКЕ АНАЛИЗЕ 4 2 

УКУПНО 4 2 
 
 
 
 

                                                 
3 Без одлука којима се решава по захтевима за заштиту података и извора података. 
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14. ЗАКЉУЧАК  

 
Независност у раду и одлучивању, професионални приступ сваком појединачном 
случају и усаглашавање сопствених радова, уз транспарентно представљање 
активности рада институције, остају најзначајнији елементи рада Комисије у 
наредном периоду. 
 
У складу са најбољом упоредном праксом и начелима заштите основних права 
учесника на тржишту, Комисија ће наставити да се стара о заштити конкуренције и 
адекватној заштити основних права учесника на тржишту, водећи рачуна о користи 
потрошача. 
 
Истовремено са активностима које за циљ имају већу ефикасност у раду саме 
институције, посебан акценат Комисија ће ставити на већу сарадњу са свим 
представницима  законодавне и извршне власти, односно са доносиоцима 
различитих политика које утичу на конкуренцију на националном тржишту, како 
би се промовисала идеја конкуренције и њене заштите и уклониле баријере уласку 
на тржиште, а у циљу стварања повољног пословног окружења. 
 
И даље примарно посвећена ефикасној примени прописа о заштити конкуренције, 
са циљем унапређења заштите конкуренције на тржишту Републике Србије, 
Комисија ће интензивирати активности на заступању и промовисању саме идеје 
заштите конкуренције, као и политике такве заштите (advocacy). 
 
Свесни одређених ограничења у раду, узрокованих, пре свега, недовољним 
капацитетима и немогућношћу анализе стања на сваком од тржишта производа и 
услуга, органи Комисије ће се посветити изради стратешког документа којим ће се 
на транспарентан и професионалан начин утврдити правци даљег деловања и 
неопходни алати за решавање уочених неправилности у функционисању тржишних 
принципа. 
 
Питање избора институционалног модела Комисије не би требало постављати, 
нарочито ако се се зна да је целокупна стручна и академска јавност била сагласна 
да је један од основних недостатака Закона о заштити конкуренције из 2005. године 
био тај да Комисија није имала могућност да изриче мере заштите конкуренције и 
да је то овлашћење било поверено Прекршајном суду. 
 
У складу са тенденцијом која постоји у ЕУ, Комисија ће посебну пажњу посветити  
свом континуираном расту и јачању овлашћења, применом инструмената 
потребних за делотворно откривање повреда конкуренције и вођење поступака 
заштите конкуренције (укључујући спровођење ненајављеног увиђаја и leniency 
програм), као и очувању независности, укључујући финансијску независност. 
 
Планирано је одржавање, али и јачање адекватне образовне и стручне кадровскe 
структурe Комисије, док је, с аспекта старосне структуре, након природног одлива, 
институција подмлађена новим, обученим и образованим кадровима. У поређењу 
са другим телима у региону, број запослених је и даље мањи од потребног. Уз 
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законска ограничења, на споро повећање броја запослених утичу и високи 
критеријуми за селекцију кадрова (ради се о сложеним и осетљивим пословима 
који захтевају лични интегритет, као и врло специфична знања и вештине), као и 
већ познати проблеми „привлачења“ врхунских кадрова у јавни сектор. Ипак, 
помаци су значајни и Комисија је у 2018. годину ушла кадровски јача него икада 
раније. 
 
Ниво транспарентности у раду Комисије је завидан и по међународним 
стандардима, са великим бројем објављених мишљења, упутстава и, наравно, 
решења и других аката. У том смислу, и сам Годишњи извештај је изузетно детаљан 
са циљем да обезбеди све релевантне информације које се односе на рад Комисије. 
У односу на претходну, 2017. годину обележила је значајно већа посећеност 
интернет презентације Комисије, као и даљи помак у односима са јавношћу - 
стручном и општом. Политика јавног заступања конкуренције се наставља, али је 
сада додатно појачана најбољим инструментом заступања: већим бројем 
окончаних поступака, који јачају свест у привреди о важности фер тржишне 
утакмице. 
 
Такођe, кроз jош већу предвидивост у поступању и успостављање критеријума 
транспарентне политике заштите конкуренције Комисија види као начин да у 
периоду који долази институција  сачува поверење у примени прописа о заштити 
конкуренције у Републици Србији. 
 
Глобални економски токови, као и специфични регионални трендови, 
представљају изазов који захтева интензивирање међународне институционалне 
сарадње. Комисија ће наставити свој проактивни ангажман на стварању услова за 
што ефикаснију размену искустава и праксе са другим телима за заштиту 
конкуренције и тиме допринети развоју и модернизацији тржишта у Републици 
Србији. 
 

Уместо краја 
 
„Шта желимо у будућности: да наставимо започетим путем, 
поверење – да га својим радом очувамо али и даље градимо, 
предвидивост – кроз доследно спровођење закона, правну сигурност – 
како за учеснике на тржишту тако и за Комисију, као и органски 
раст, развој и јачање институције.“ 
 

Др Милоје Обрадовић, 
председник Комисије 


