
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сагласно члану 58. став 3. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“ бр. 

51/2009 и 95/2013), Комисија за заштиту конкуренције објављује 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  

о подношењу предлога обавеза које је друштво Сирмиумбус д.о.о. Сремска Митровица 

спремно добровољно да преузме ради отклањања могуће повреде конкуренције, са 

позивом свим заинтересованим странама да доставе писане примедбе, ставове и 

мишљења који се односе на предложене обавезе 

 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је на основу иницијативе 

дошла до сазнања да је друштво СИРМИУМБУС ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА, матични број 08446245, са регистрованим седиштем на адреси: Фрушкогорска 

бб, Сремска Митровица (у даљем тексту: друштво Сирмиумбус или странка у поступку), као 

управљач једином аутобуском станицом у месту Сремска Митровица, наплаћивало различите 

цене за перонску карту за међународне линије. Из наведеног разлога закључком Председника 

Комисије број: 5/0-581/2017-1 од 22. септембра 2017. године, покренут је поступак по 

службеној дужности против друштва Сирмиумбус, ради утврђивања постојања радње 

злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 16. Закона о заштити конкуренције 

(„Службени гласник РС”, број 51/09 и 95/2013 – у даљем тексту: Закон). 

 

Анализирајући информације и документацију прикупљену у току поступка, Комисија је 

утврдила да је друштво Сирмиумбус донело Ценовник станичних услуга на Аутобуској 

станици Сремска Митровица за сезонске међународне линије, са периодом важења од 15.06. 

до 15.09.2017. године. Наведеним ценовником је дефинисана цена за станичну услугу 

приликом куповине превозне карте за превознике који су поверили продају карата АС 

Сремска Митровица у износу од 20,00 дин. Истим ценовником је било предвиђено да цена за 

перонску карту за путнике који су путовали са превозницима који нису поверили продају 

карата АС Сремска Митровица на међународним сезонским линијама износи 500,00 дин. 

Одлуком од 05.07.2017. године стављен је ван снаге Ценовник станичних услуга на аутобуској 

станици Сремска Митровица за сезонске међународне линије. На основу наведене одлуке, од 

09.07.2017. године међународна перонска карта се не наплаћује у износу од 500,00 динара, већ 

у износу од 250,00 динара. Друштво Сирмиумбус је 01.10.2017. године донело нови Ценовник 

станичних услуга на аутобуској станици Сремска Митровица. Наведени ценовник садржи и 

друге околности које нису биле предмет закључка о покретању поступка, а које би могле 

представљати повреду конкуренције из члана 16. Закона, као што су наплата различитог 

износа за станичну услугу уз купљену карту (која укључује излазак на перон), перонске карте 
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за међумесни саобраћај и међународне перонске карте, као и наплата различитих цена за 

пријем и отпрему аутобуса у зависности од тога да ли исти саобраћа на међумесним, 

општинским или међународним линијама, као и у зависности од тога да ли је у питању 

међународна линија са суседним државама или за остале европске земље.  

 

Одредбом члана 58. став 1. Закона утврђено је да Комисија може донети закључак о прекиду 

поступка испитивања повреде конкуренције ако странка, на основу садржине закључка о 

покретању поступка, односно чињеница утврђених у поступку, поднесе предлог обавеза које 

је спремна добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда конкуренције, са 

условима и роковима за извршење мере.  

 

Друштво Сирмиумбус је дана 14.03.2018. године доставило поднесак насловљен као „Захтев за 

прекид поступка“, који је допуњен поднеском од 19.04.2018. године, означеним као „Допуна 

захтева за прекид поступка“. У наведеним поднесцима садржан је и предлог обавеза које је 

друштво Сирмиумбус спремно добровољно да преузме ради отклањања могућих повреда 

конкуренције, са условима и роковима за извршење мере (у даљем тексту: Предлог обавеза). 

Комисија је утврдила да је Предлог обавеза допуштен, благовремен и поднет од стране 

овлашћеног лица. 

 

Сагласно члану 58. став 3. Закона Комисија на својој интернет страници објављује 

обавештење о поднетом предлогу странке у поступку, са позивом свим заинтересованим 

странама за достављање писаних примедаба, ставова и мишљења у року од 20 дана од дана 

објаве обавештења. У смислу наведеног Комисија објављује Обавештење да је друштво 

Сирмиумбус поднело следећи Предлог обавеза: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позивају се све заинтересоване стране да примедбе, ставове и мишљења који се односе на 

Предлог обавеза које је поднело друштво Сирмиумбус, у писаној форми, доставе у року од 20 

дана од дана објаве обавештења, на адресу: Комисија за заштиту конкуренције, ул. Савска бр. 

25, IV спрат, 11000 Београд.  

 

Поднесак којим се достављају примедбе, ставови и мишљења треба да садржи напомену да се 

односи на објављени Предлог обавеза које је доставило друштво Сирмиумбус.  

 

Друштво Сирмиумбус се обавезује да ценовником утврдити: 

- јединствену цену станичне услуге за сва лица, без обзира на то да ли су путници или 

пратиоци који улазе на перонски део аутобуске станице, чиме се изједначавају путници 

који путују у међумесном и у међународном саобраћају, као и корисници који путују са 

купљеном аутобуском картом на аутобуској станици, са једне стране, и путници или 

пратиоци који улазе на пероне без купљене аутобуске карте, са друге стране; 

- цену перонизације (пријема и отпреме аутобуса) искључиво у зависности од времена 

задржавања аутобуса на перонима аутобуске станице; 

 

Наведени ценовник друштво Сирмиумбус се обавезује да усвоји и почне да примењује 

најкасније у року од 3 дана од дана достављања Закључка од стране Комисије о прекиду 

поступка. 

 

Наведени ценовник био би у употреби све док се значајно не би увећали трошкови аутобуске 

станице у кумулативном износу, односно до доношења Правилника од стране надлежног 

министарства којим би се одредиле максималне цене станичних услуга. 
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Примедбе, ставови и мишљења могу се, у истом року, доставити и путем електронске поште 

на адресу: biljana.makevic@kzk.gov.rs.  

 

Комисија нема законску обавезу да прихвати предлог обавеза које је странка спремна 

добровољно да преузме.  

 

Уколико након анализе евентуалних примедби, ставова и мишљења који буду достављени у 

прописаном року, те на основу анализе стања на тржишту, Комисија утврди да је вероватно да 

ће се на основу предложених обавеза остварити циљ мере из члана 59. Закона, закључком ће 

одредити меру на основу датог предлога и прекинути поступак. О поступању странке по 

закључку о прекиду поступка, Комисија води рачуна по службеној дужности, а поступак може 

бити настављен у случају наступа околности прописаних чланом 58. став 7. Закона. 

 

 

 

САВЕТ КОМИСИЈЕ ЗА 

ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ 
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