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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 предлогу обавеза које је Masterсard организација спремна 

добровољно да преузму 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), основано је 

претпоставила да друштва MasterCard Incorporated и MasterCard International 

Incorporated на адреси 2000 Purchase Street, Purchase New York 10577, USA и 

друштво Mastercard Europe S.A., на адреси Chaussee de Tervuren 198А, В-1410 

Waterloo, Belgija (у даљем тексту:  Masterсard организација), као облик 

удружених учесника на тржишту, одређују минималну висину вишестране 

међубанкарске накнаде (у даљем тексту: међубанкарска накнада) на 

неоправдано високом нивоу и да обавезују све банке укључене у систем 

Mastercard-а да међубанкарске накнаде у прописаним износима примењују по 

аутоматизму приликом сваког плаћања платним картицама из Masterсard 

система. Фиксирањем минималног износа међубанкарскe накнадe на 

неоправданом нивоу Mastercard организација је утицала на повећање трговачке 

накнаде - провизије банке трговца за прихватање плаћања платном картицом, 

коју банке зарачунавају трговцима за омогућавање услуге безготовинског 

плаћања (у даљем тексту: трговачка накнада). Највећи део трговачке накнаде 

(око 60–70%) чини међубанкарска накнада. У Републици Србији међубанкарске 

накнаде су тренутно вишеструко више него на тржиштима Европске уније. 

 

Како даље произлази, трговци који прихватају плаћање платним картицама 

трошак трговачке накнаде урачунавају у малопродајну цену коју преносе на 

потрошаче, независно од тога да ли је плаћање извршено платном картицом или 

готовином. На тај начин се ограничава конкуренција на тржишту банака 

прихватилаца у погледу износа трговачких накнада које нуде трговцима за 

услугу пријема платних картица, а могућ је и негативан утицај на конкуренцију 

на тржишту издавалаца платних картица на територији Републике Србије.  
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Из тог разлога закључком Председника Комисије бр. 4/0-02-640/2018-1 од 

14.09.2018. године покренут је поступак по службеној дужности против 

MasterCard организације ради утврђивања постојања рестриктивног споразума 

из члана 10. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, број 51/09 

и 95/2013 – у даљем тексту: Закон).  

 

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.  

 

Дана 29.10.2018. године друштва Mastercard lncorporated, Mastercard lnternational 

lncorporated и MasterCard Europe S.A. као представници Mastercard организације 

поднела су предлог обавеза које би предузели у складу са одредбом члана 58. 

Закона. Допуна Предлогa обавеза примљена је дана 08.11.2018. године. Коначан 

Предлог обавеза се састоји у томе што би Mastercard организација донела нову 

одлуку о висини међубанкарске накнаде према којој би применила висину 

међубанкарске накнаде од 0,2% вредности извршене трансакције дебитном 

картицом и 0,3% вредности извршене трансакције кредитном картицом почев од 

17.12.2018. године и доставила о томе доказ Комисији. 

 

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 подношењу предлога да је Mastercard организација 

спремна доборовољно да преузме обавезу да измени висину 

међубанкарских накнада у примени и утврди међубанкарске накнаде у 

износу од: 

- 0,2% вредности извршене трансакције дебитном картицом и 0,3% 

вредности извршене трансакције кредитном картицом, са применом 

почев од  17.12.2018. године. 

 

На основу свега наведеног, позивају се све заинтересоване стране да примедбе, 

ставове и мишљења који се односе на Предлог обавеза поднет Комисији од 

стране Mastercard организације, 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 доставила 

Mastercard организација. 

 

Примедбе, ставови и мишљења могу се, у истом року, доставити и путем 

електронске поште на адресу: office.kzk@kzk.gov.rs.  

 

 

САВЕТ КОМИСИЈЕ ЗА  

ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ 


