
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Jавно предузеће за превоз путника и транспорт 

робе Нови Аутопревоз Врњачка Бања 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 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА И ТРАНСПОРТ РОБЕ 

НОВИ АУТОПРЕВОЗ ВРЊАЧКА БАЊА, матични број 20932716, са регистрованим 

седиштем на адреси: Војвођанска 3, Врњачка Бања (у даљем тексту: странка у поступку или 

ЈП Нови Аутопревоз), као управљач једином аутобуском станицом у месту Врњачка Бања, 

наплаћује различите цене станичне услуге уз купљену карту у различитом износу за 

различите превознике на истој релацији. У току испитивања основаности иницијативе 

Комисија је утврдила да ЈП Нови Аутопревоз такође врши наплату станичних услуга 

путницима у различитим износима и у зависности од тога да ли аутобус саобраћа на 

градским и приградским, међумесним, или међународним линијама. Поред наплате 

различитог износа станичне услуге путницима, на основу расположивих ценовника је 

констатовано да ЈП Нови Аутопревоз, као станичну услугу наплаћује и карту за излазак на 

перон, и то у различитом износу од цене станичне услуге коју наплаћује уз купљену карту у 

градском и приградском и међународном саобраћају. Када је реч о услугама које се 

наплаћују превозницима, утврђено је да ЈП Нови Аутопревоз и њима врши наплату 

станичних услуга у различитим износима у зависности од тога да ли аутобус саобраћа на 

градским и приградским, међумесним, или међународним линијама, као и у зависности од 

тога да ли је у питању међународна линија са суседним државама или за остале европске 

земље.  

 

Из наведеног разлога закључком Председника Комисије број: 5/0-02-354/2019-1 од 

25.03.2019. године, покренут је поступак по службеној дужности против ЈП Нови 

Аутопревоз, 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). 
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КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 5/0-02-354/2019-9 

Датум: 18.07.2019. године 
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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.  

 

ЈП Нови Аутопревоз је дана 11.04.2019. године доставило поднесак насловљен као „Захтев 

за прекид поступка“, који је допуњен поднеском од 17.06.2019. године, означеним као 

„Захте за измену и допуну захтева за прекид поступка“. У наведеним поднесцима садржан 

је и предлог обавеза које је ЈП Нови Аутопревоз 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 примедби, ставова и мишљења у року од 20 дана од дана 

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

Нови Аутопревоз поднело следећи Предлог обавеза: 

 

ЈП Нови Аутопревоз се обавезује да ценовником утврдити: 

1. 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 градском, приградском, међумесном и међyнapoднoм 

саобраћају, као и корисници који путују са купљеном аутобуском картом на 

аутобуској станици, са једне странe, и путници или пратиоци који улазе на пероне 

без купљене аутобуске карте, са друге стране. 

2. Цену перонизације (пријема и отпреме аутобуса) искључиво у зависности од 

времена задржавања аутобуса на перонима аутобуске станице.  

3. Јединствену цену паркирања за сваки започети сат за аутобусе (без обзира да ли је 

реч о линијском или ванлинијском саобраћају) и теретна моторна возила.  

Предлог и сугестија Општине Врњачка Бања, која је оснивач ЈП Нови Аутопревоз, је да 

субвенционише станичну услугу уз купљену карту на шалтеру са 58% за све путнике 

(мештане, туристе) који путују са аутобуске станице према стајалиштима која се налазе на 

територији Општине Врњачка Бања без обзира на врсту линије, и то ће се односити на све 

превознике који саобраћају са аутобуске станице у Врњачкој Бањи а у чијем реду вожње 

имају регистрована стајалишта на територији општине Врњачка Бања. 

Подносилац предлога се такође обавезује да нови ценовник усвоји на надзорном одбору 

предузећа у року од 3 дана од дана достављања Закључка Комисије о прекиду поступка, те 

да одмах по усвајању ценовника на надзорном одбору исти достави оснивачу, односно 

Скупштини Општине Врњачка Бања, на усвајање, на првој наредној седници Скупштине 

Општионе. Након усвајања ценовника на седници Скупштине Општине Врњачка Бања, 

нови ценовник ће почети да се примењује најкасније у року од 3 дана и биће достављен 

Комисији на увид. Предметни ценовник би био у примени 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.  

 

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

Предлог обавеза које је поднело ЈП Нови Аутопревоз, у писаној форми, доставе у року од 
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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 ЈП Нови Аутопревоз.  

 

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

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

 

 

 

 

САВЕТ КОМИСИЈЕ ЗА 

ЗАШТИТУ КОНКУРЕНЦИЈЕ 

 

 


