
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 22. став 2. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, брoj 51/09 и 95/2013) и члана 101. ст. 1. и 3. Закона 

о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично 

тумачење), одлучујући у поступку који се води по службеној дужности против друштва 

СИРМИУМБУС ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, матични број 

08446245, са регистрованим седиштем на адреси: Фрушкогорска бб, Сремска Митровица, 

које заступа директор, Владимир Винш, ради утврђивања постојања радње злоупотребе 

доминантног положаја у смислу члана 16. Закона о заштити конкуренције, на 58. седници 

одржаној 03.08.2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

I Обуставља се поступак покренут по службеној дужности закључком председника 

Комисије за заштиту конкуренције број 5/0-02-581/2017-1 од 22.09.2017. године, против 

друштва СИРМИУМБУС ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СРЕМСКА МИТРОВИЦА, 

матични број 08446245, са регистрованим седиштем на адреси: Фрушкогорска бб, 

Сремска Митровица, које заступа директор, Владимир Винш, ради утврђивања 

постојања радње злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 16. Закона о 

заштити конкуренције. 

 

II Ово решење се објављује на интернет страни Комисије. 

 

Образложење 

 

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) је закључком председника 

Комисије број 5/0-02-581/2017-1 од 22.09.2017. године, покренула поступак по службеној 

дужности против друштва СИРМИУМБУС ДОО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА, матични број 08446245, са регистрованим седиштем на адреси: 

Фрушкогорска бб, Сремска Митровица, које заступа директор, Владимир Винш, (у даљем 

тексту: друштво Сирмиумбус или странка у поступку) ради утврђивања постојања радње 

злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 16. Закона о заштити („Службени 

гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013 - у даљем тексту: Закон).  

 

 
Р е п у б л и к а  С р б и ј а 

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број: 5/0-02-08/2021-1 

Датум: 03.08.2021. године 
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Поступак испитивања повреде конкуренције покренут је након што је Комисија дошла до 

сазнања да је друштво Сирмиумбус наплаћивало различите цене за перонску карту за 

међународне линије. Предмет поступка је било утврђивање постојања повреде 

конкуренције која за циљ или последицу има или може имати значајно ограничавање, 

нарушавање или спречавање конкуренције наплатом различите цене за перонску карту за 

међународне линије од стране управљача једином аутобуском станицом у месту Сремска 

Митровица, што може представљати радњу повреде конкуренције из члана 16. Закона. 

 

Поступајући у складу са одредбом члана 58. став 1. Закона, странка у поступку је 

14.03.2018. године, Комисији доставила поднесак насловљен као: „Захтев за прекид 

поступка у предмету 5/0-02-581/2017-6“, у којем је садржан Предлог обавеза које је спремна 

добровољно да преузме ради отклањања могуће повреде конкуренције, са условима и 

роковима за извршење предложених обавеза, а који је допуњен поднеском од 19.04.2018. 

године, који се уједно сматра коначним Предлогом обавеза.  

 

Оцењујући предложене обавезе и рокове за њихово преузимање, а након објаве 

Обавештења о подношењу предлога обавеза које је друштво Сирмиумбус 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 у року од 20 дана од дана објаве обавештења, на које, у остављеном 

року нико није доставио писане примедбе, ставове и мишљења, те на основу анализе стања 

на тржишту, Савет Комисије је утврдио да се истима остварују циљеви мера из члана 59. 

Закона. Наиме, утврђено је да предложене обавезе у предложеним роковима омогућавају 

успостављање ефективне конкуренције на релевантном тржишту, а по свом садржају и 

ефекту одговарају мерама које би Комисија одредила сагласно члану 59. Закона у случају да 

утврди постојање повреде конкуренције.  

 

Стога је Савет Комисије донео Закључак о прекиду поступка испитивања повреде 

конкуренције покренутог по службеној дужности против друштва Сирмиумбус број 5/0-02-

52/2018-8 од 17.07.2018. године, којим су странци у поступку одређене обавезе и рокови за 

извршење обавеза, и то: 

 

1. да у року од 3 радна дана од дана пријема закључка о прекиду поступка усвоји и почне 

да примењује ценовник станичних услуга на аутобуској станици у Сремској Митровици 

којим ће утврдити: 

а. јединствену цену станичне услуге за сва лица, без обзира на то да ли су путници 

или пратиоци који улазе на перонски део аутобуске станице; 

б. цену перонизације (пријема и отпреме аутобуса) искључиво у зависности од 

времена задржавања аутобуса на перонима аутобуске станице; 

2. да у року од 3 радна дана од дана усвајања горе описаног ценовника о томе у писаној 

форми обавести Комисију, уз достављање копије ценовника.  

Друштву Сирмиумбус је наложено и да у периоду од доношења новог ценовника до 

доношења акта од стране Владе Републике Србије на предлог Министарства надлежног за 

послове саобраћаја којим се прописује начин утврђивања највише цене станичне услуге, 
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Комисију обавештава о свим изменама ценовника станичних услуга на аутобуској станици 

у Сремској Митровици.  

 

Друштво Сирмиумбус je у роковима одређеним Закључком о прекиду поступка, поступило 

и обавестило Комисију о поступању по налозима из Закључка о прекиду поступка, 

достављајући довољне доказе за наведено, и то поднеском заведеним у Комисији под 

бројем 5/0-02-52/2018-9 од 24.07.2018. године, којим је Комисија обавештена да је странка у 

поступку: усвојила и почела да примењује ценовник станичних услуга на аутобуској 

станици у Сремској Митровици којим је утврђена јединствена цена станичне услуге за сва 

лица, без обзира на то да ли су путници или пратиоци који улазе на перонски део аутобуске 

станице и да је цена перонизације (пријема и отпреме аутобуса), утврђена искључиво у 

зависности од времена задржавања аутобуса на перонима аутобуске станице. Као доказ за 

наведено Комисији су достављена следећа акта:  

 

- Одлука директора Сирмиумбуса број 1498 од 24.07.2018. године о усвајању ценовника; 

- Ценовник станичних услуга на аутобуској станици у Сремској Митровици који се 

примењује од 25.07.2018. године. 

 

Анализом достављених навода и аката, Савет Комисије је констатовао да је друштво 

Сирмиумбус доставило доказе да је поступило по наложеним обавезама и у роковима 

одређеним Закључком о прекиду поступка. Комисија је наставила да прати испуњење 

обавезе да друштво Сирмиумбус обавештава Комисију о свим изменама ценовника 

станичних услуга на аутобуској станици у Сремској Митровици, у периоду од доношења 

новог ценовника до доношења акта којим се прописује начин утврђивања највише цене 

станичне услуге.  

 

Чланом 58. став 7. Закона прописано је да ће се поступак наставити, у року не дужем од три 

године од дана доношења закључка о прекиду поступка, ако: 

1) наступе битне промене околности на којима се заснивао закључак о прекиду поступка; 

2) странка не испуни обавезе из мере у року одређеном за испуњење, односно не достави 

одговарајуће доказе о томе; 

3) Комисија установи да је закључак о прекиду поступка донет на основу нетачних, 

неистинитих, некомплетних или обмањујућих података које је доставила странка. 

 

Закључак о прекиду поступка против друштва Сирмиумбус донет је 17.07.2018. године, те 

је од његовог доношења протекао рок од три године, а Савет Комисије је утврдио у овој 

управној ствари не постоји ниједан од разлога прописаних чланом 58. став 7. Закона за 

наставак поступка испитивања повреде конкуренције покренутог по службеној дужности 

против друштва Сирмиумбус, те је оцењено да више не постоје услови за даље поступање 

Комисије у овој управној ствари. На основу свега наведеног, а имајући у виду одредбу 

члана 101. став 1. и 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 

18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), одлучено је као у ставу I диспозитива овог 

решења. 
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Упутство о правном средству: 

 

Ово решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни 

спор подношењем тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана 

достављања решења.  

 

За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о 

судским таксама („Службени гласник РС”, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. 

закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 

106/2015 и 95/2018). 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Небојша Перић 

 

 

 


