Република Србија
КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ
Савска улица 25/IV, Београд
Број: 5/0-01-488/2020-1
Датум: 03.07.2020. године

На основу члана 35. став 2. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр.
51/2009 и 95/2013), председник Комисије за заштиту конкуренције доноси
ЗАКЉУЧАК
I

ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције по службеној
дужности против друштва:
АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО АУТОПРЕВОЗ - ЈАЊУШЕВИЋ ПРИБОЈ, матични број
07155824, са регистрованим седиштем на адреси: Јармовац бб, Прибој,
ради утврђивања постојања радње злоупотребе доминантног положаја, у смислу члана
16. Закона о заштити конкуренције.

II

Позивају се сва лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним
информацијама које могу бити од значаја за утврђивање чињеничног стања у овом
поступку да исте доставе Комисији за заштиту конкуренције на адресу ул. Савска бр.
25, Београд.

III

Овај закључак се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на интернет
страни Комисије за заштиту конкуренције.
Образложење

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) примила је 24.01.2020. године
иницијативу за испитивање повреде конкуренције поднету против Акционарског друштва
Аутопревоз - Јањушевић Прибој, матични број 07155824, са регистрованим седиштем на
адреси: Јармовац бб, Прибој, које заступа генерални директор, Винко Јањушевић (у даљем
тексту: друштво Аутопревоз - Јањушевић).
Према наводима из иницијативе, друштво Аутопревоз - Јањушевић је управљач једином
аутобуском станицом у Крагујевцу и врши злоупотребу доминантног положаја из члана 16.
Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 95/2013, у даљем
тексту: Закон) на релевантном тржишту пружања станичних услуга на аутобуској станици у
Крагујевцу наплатом станичне услуге – пријем и отпрема аутобуса (перонизација) у висини
од 800,00 динара, као и тиме што, у једном периоду, на овој аутобуској станици, није вршена
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наплата услуге перонизацијe и паркирања за аутобусе друштва Аутопревоз-Јањушевић, као
превозника.
У циљу процене основаности навода изнетих у иницијативи Комисија се обратила друштву
Аутопревоз - Јањушевић Захтевом за давање информација број 5/0-01-186/2020-2 од
10.02.2020. године. У поднеску којим је 25.02.2020. године друштво Аутопревоз - Јањушевић
поступило по Захтеву Комисије достављено је изјашњење да ово друштво, као закупац,
управља аутобуском станицом у Крагујевцу од 10.11.2015. године, када је и донет Ценовник
станичних услуга на аутобуској станици у Крагујевцу, који је непромењен од момента
доношења и који се као такав и тренутно примењује. Друштво Аутопревоз - Јањушевић је
изнело да је цена перонизације аутобуса формирана на бази трошкова закупа аутобуске
станице у Крагујевцу, као и других трошкова, као што су: трошкови електричне енергије,
воде, смећа, обезбеђења, зараде запослених, и других дажбина као што је порез на имовину.
Као доказ за наведено достављено је следеће:
-

рачун број (97) 77-00007 од 01.02.2016. године за услугу закупа аутобуске станице;

-

рачун број 000017 од 07.03.2017. године за услугу закупа аутобуске станице;

-

рачун број Р-000007 од 07.03.2017. године на име трошкова електричне енергије за месец
јануар 2017. године;

-

рачун број 555-2017/1596 од 30.11.2017. године на име накнаде за коришћење водног
добра и накнаде за испуштену воду за месец новембар 2017. године;

-

рачун број 101009824907 од 31.07.2019. године на име накнаде за одвоз смећа за месец
јул 2019. године;

-

књижно задужење број Р-000077 од 10.12.2019. године на име пореза на имовину за 2017.
годину;

-

рачун број 8-JANJ/19 од 01.08.2019. године на име безбедносне консалтинг услуге
објекта: Аутобуска станица у Крагујевцу за месец јул 2019. године;

-

извод из пријаве ППП-ПД за запослене без ознаке бројa и датума, одштампан 19.02.2020.
године.

У прилогу поднеска достављена је и копија важећег ценовника за наплату станичних услуга
на аутобуској станици у Крагујевцу, затим рачун за месец децембар 2017. године издат на
име наплате перонизације за аутобусе друштва Аутопревоз - Јањушевић на аутобуској
станици у Крагујевцу, као и копије рачуна за возну карту на релацији Крагујевац-Ужице за
превозника Аутопревоз - Јањушевић и другог превозника.
Анализом расположиве документације, односно увидом у достављени ценовник утврђено је
да Аутопревоз - Јањушевић услугу перонизације аутобуса на међумесним линијама
наплаћује 800,00 динара, што на основу података којима Комисија располаже, није могло да
се оцени као трошковно оправдан износ. Наиме, достављене копије рачуна за трошкове који
су побројани као критеријуму који се узимају у обзир приликом одређивања висине
перонизације, Комисија није могла да прихвати као валидан доказ из разлога што се
достављени рачуни односе не само на различите месеце, него и на различите године, те на
основу њих није могуће утврдити висину предметних трошкова. Такође, на основу поређења
са подацима које је Комисија прикупила у другим поступцима који су имали исти или сличан
предмет поступка, наплата услуге перонизације у наведеном износу може представљати
наплату превисоке цене за ову услугу. При томе, утврђено је да Аутопревоз - Јањушевић
врши и наплату станичне услуге перонизације у различитим износима у зависности од тога
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да ли аутобус саобраћа на међумесним или међународним линијама, као и у зависности од
тога да ли је у питању међународна линија са суседним државама или за остале земље.
Изјашњења и документација коју је у свом поступању доставило друштво Аутопревоз Јањушевић нису довољан доказ за другачији закључак Комисије, те је основано
претпостављено постојање повреде конкуренције која за циљ или последицу има или може
имати значајно ограничавање, нарушавање или спречавање конкуренције. Наплата цене за
услуге перонизације у износу који је неправично висок води експлоатацији корисника ове
услуге, а наплата различитих цена за исте станичне услуге различитим превозницима води
дискриминацији, из ког разлога је Комисија основано претпоставила да наведене радње могу
представљати радње повреде конкуренције из члана 16. Закона, чије ће постојање Комисија
испитати и утврдити у свему у складу са чланом 41. Закона.
С обзиром на то да је оцењено да су испуњени услови из члана 35. став 1. Закона за
покретање поступка испитивања повреде конкуренције по службеној дужности, сагласно
одредби члана 35. став 2. Закона, одлучено је као у ст. I и II диспозитива овог закључка.
Сагласно одредби члана 40. став 1. Закона, којим је прописано да се закључак о покретању
поступка по службеној дужности објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и на
интернет страни Комисије, одлучено је као у ставу III диспозитива овог закључка.
Упутство о правном средству:
Против овог закључка није дозвољена посебна жалба, али се исти може оспоравати у
управном спору тужбом против коначне одлуке Комисије.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Небојша Перић
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