Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Бро1 :
Датум: 10.7 2006. године
Београд

На основу члана 56. став 1. Закона о заштити конкуренције ("Службени
гласник РС", бр. 79/05), доносим

ЗАКЛ,
УЧАК

ПОКРЕТi
Е СЕ ПОСТУПАК ПО СЛУЖБЕНОЈ ДУЖНОСТИ у циљу
утврђивања постојања злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 18. Став
2. тачка 1) Закона о заштити конкуренције од стране АД. Београдска аутобуска
станица, из Београда, Железничка 4.

Образложење
Министарству трговине, туризма и услуга Републике Србије - Одељењу за
антимонополске послове дана 26.12.2005. године, Сектор тржишне инспекције
истог министарства проследио је допис Милана Грујанца, којим се тражи
утврђивање постојања злоупотребе доминантног положаја од стране А.Д.
Београдска аутобуска станица из Београда (у даљем тексту: "БАС") при
одређивању цена станичних услуга на међуrрадској аутобуској станици у Београду.
У допису је наведено да накнада за жетон коју наплаћује "БАС" износи
75,00 динара. Ова накнада је фиксна без обзира на вредност карте и дужину
релације, па се у допису наводи да та накнада за одређене релације износи и до
1 8,7% или 1/5 вредности карте. Такође је наглашено да цене за међумесни
саобраћај одобрава надлежна СО-е или Општинска управа и да је у цену карте
укључена и перонска услуга, али примерена дужини релације и вредности карте. С
обзиром на чињеницу да су путници сходно Закону о саобраћају у обавези да
користе услуге "БАС-а", цена њиховог проласка до аутобуса је према наводима из
дописа веБ плаћена.

.
Због свега наведеног подносилац дописа тражи решавање овог случаја и
предузимање мера против одговорних лица у мБАСу .
На основу члана 75. став 7. Закона о заштити конкуренције и Записника о
примопредаји предмета, опреме и преузимању запослених бр. 19/06 од 15.5.2006.
године, од Министарства трговине, туризма и услуга поменути захтев са
комплетном документацијом преузетје у Комисију за заштиту конкуренције.
Како су према члану 56. Закона о звштити конкуренције испуњени услови за
покретање поступка по захтеву, одлучено је као у диспозитиву.
Поука о правном леку:
У складу са чланом 52. став 5. Закона, против овог закључка допуштена је
жалба Савету Комисије за заттиту конкуренције, у року од три дана од дана
достављања закључка.
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Достављено:
-

А.Д. "БАС", Железничка 4, Београд
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