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Савет Комисије за заштиту конкуренције, на основу чл. 22. ст. 2. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 95/13), чл. 121. ст. 4. Закона о 

општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/97, 31/01 и „Службени 

гласник РС“, бр. 30/2010) у вези са чланом 213. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/2106), одлучујући у поступку покренутом по 

службеној дужности против Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13, Београд, коју 

заступа председник Виктор Гостиљац, преко пуномоћника, адвоката Богдана Гецића и 

др. из Адвокатске канцеларије Gecić Law из Београда, Николе Спасића бр. 2, ради 

испитивања повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције, на 155. 

седници одржаној 23.05.2018. године, доноси 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

ОБУСТАВЉА СЕ поступак против Адвокатске коморе Србије, Дечанска 13, Београд, 

покренут по службеној дужности закључком Председника Комисије за заштиту 

конкуренције број 4/0-02-391/14-01 од 29.07.2014. године. 

           

О б р а з л о ж е њ е 

 

Закључком о покретању поступка по службеној дужности број 4/0-02-391/14-01 од 

29.07.2014. године Председник Комисије за заштиту конкуренције покренуо је 

поступак по службеној дужности против Адвокатске коморе Србије ради испитивања 

повреде конкуренције из члана 10. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник 

РС“, бр. 51/09 и 95/13, у даљем тексту: Закон). 

 

У спроведеном поступку Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: 

Комисија) је утврдила чињенично стање узимајући у обзир наводе и изјашњења 

Адвокатске коморе Србије у поднесцима од 15.01.2015. године, 10.07.2015. године и 

31.03.2017. године, као и одредбе Закона и Закона о адвокатури („Службени гласник 

РС”, број 31/11, 24/2012-одлука УС).  

На основу оцене достављене документације и прикупљених чињеница, а узимајући у 

обзир наведене законе, констатује се да се не може са сигурношћу утврдити да је 

Адвокатска комора Србије, као облик удружених учесника на тржишту, донела одлуку 

којом се значајно ограничава, нарушава или спречава конкуренција на тржишту 



пружања услуга правне помоћи од стране адвоката на територији Републике Србије. 

Имајући у виду наведено, Комисија закључује да нема услова за даље вођење поступка.  

С обзиром на то да је поступак покренут по службеној дужности, да странка у поступку 

није могла покренути поступак сопственим захтевом, нити може тражити наставак 

поступка у смислу одредбе члана 121. став 4. Закона о општем управном поступку, 

одлучено је као у диспозитиву овог закључка. 

 

Упутство о правном средству: 

 

Овај закључак је коначан у управном поступку.  

 

Против овог закључка се може покренути управни спор подношењем тужбе Управном 

суду у року од 30 дана од дана пријема  закључка. 
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