
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције на основу члана 58. став 9. Закона о заштити 

конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013) одлучујући по предлогу за прекид 

поступка са предлогом обавеза, поднетом од стране Акционарског друштва Аутопревоз-

Јањушевић Прибој, са регистрованим седиштем на адреси Јармовац бб, 31330 Прибој, које 

заступа генерални директор, Винко Јањушевић, у поступку који се води по службеној дужности 

против Акционарског друштва Аутопревоз-Јањушевић Прибој, са регистрованим седиштем на 

адреси Јармовац бб, 31330 Прибој, ради утврђивања постојања радње злоупотребе доминантног 

положаја у смислу члана 16. Закона о заштити конкуренције, на 61. седници IV сазива, одржаној 

09.09.2021. године, доноси 

  

ЗАКЉУЧАК 

 

I ПРЕКИДА СЕ ПОСТУПАК испитивања повреде конкуренције покренут по службеној 

дужности против Акционарског друштва Аутопревоз-Јањушевић Прибој, са 

регистрованим седиштем на адреси Јармовац бб, 31330 Прибој.   

 

II ПРИХВАТА СЕ предлог обавеза који је поднело Акционарско друштво Аутопревоз-

Јањушевић Прибој, са регистрованим седиштем на адреси Јармовац бб, 31330 Прибој, а 

које је спремно добровољно да преузме ради отклањања могуће повреде конкуренције, и 

на основу датог предлога одређују се мере, и то да: 

 

1. у року од 3 радна дана од дана достављања овог закључка донесе нови ценовник 

станичних услуга на аутобуској станици у Крагујевцу којим ће се: 

 

a) утврдити јединствена цена пријема и отпреме аутобуса (перонизација) на 

међумесним линијама, на међународним линијама са суседним државама и осталим 

међународним линијама, у висини од 350,00 динара пријем аутобуса/350,00 динара 

отпрема аутобуса, односно перонизација у висини од 700,00 динара.  

 

b) наплаћивати услуга перонизације и паркирања и за аутобусе друштва Аутопревоз-

Јањушевић а.д. Прибој.  
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2. у року од 3 радна дана од дана усвајања ценовника из става II тачка 1) диспозитива 

овог закључка о томе у писаној форми обавести Комисију за заштиту конкуренције, уз 

достављање копије ценовника.  

  

III ОДРЕЂУЈЕ СЕ РОК од три године од дана достављања  овог закључка у којем је 

учесник на тржишту из става I диспозитива овог закључка, у обавези да извршава мере из 

става II диспозитива овог закључка. 

 

IV Обавеза извршавања мера из става II диспозитива овог закључка у року из става III 

диспозитива  престаје даном ступања на снагу акта Владе Републике Србије којим се 

прописује начин утврђивања највише цене станичне услуге.   

 

V Овај закључак се објављује на интернет страници Комисије за заштиту конкуренције. 

 

 

Образложење   
 

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

Комисије број: 5/0-01-488/2020-1 од 03.07.2020. године, покренула поступак по службеној 

дужности против Акционарског друштва Аутопревоз-Јањушевић Прибој, матични број 07155824, 

са регистрованим седиштем на адреси Јармовац бб, 31330 Прибој, које заступа генерални 

директор, Винко Јањушевић (у даљем тексту: друштво Аутопревоз Јањушевић или странка у 

поступку), ради утврђивања постојања радње злоупотребе доминантног положаја у смислу члана 

16. Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/2009 и 95/2013 - у даљем 

тексту: Закон).  

 

Поступак испитивања повреде конкуренције покренут је након што је Комисија дошла до 

сазнања, те основано претпоставила да друштво Аутопревоз Јањушевић, као управљач једином 

аутобуском станицом у Крагујевцу, врши радње које могу представљати радње повреде 

конкуренције из члана 16. Закона, и то:  

- наплаћивањем цене за услугу пријема и отпреме аутобуса (перонизација) у висини од 800,00 

динара; 

- ненаплаћивањем услуге перонизацијe и паркирања за аутобусе друштва Аутопревоз-

Јањушевић а.д. Прибој, као превозника; 

- наплаћивањем станичне услуге перонизације у различитим износима у зависности од тога 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. 

 

Поступајући у складу са одредбом члана 58. став 1. Закона, странка у поступку је 29.04.2021. 

године, Комисији доставила поднесак насловљен као: „Захтев за прекид поступка у предмету 5/0-

01-488/2020-1“, 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, (у даљем тексту: Предлог обавеза).  

 

Друштво Аутопревоз Јањушевић је ради отклањања могуће повреде конкуренције предложило да 

преузме следеће обавезе:  



 3 

- да донесе нови ценовник којим ће утврдити јединствену цену станичне услуге за све линије, 

чиме се изједначавају превозници који обављају превоз путника на међумесним, 

међународним линијама - суседне државе и међународним линијама; 

- да почне са наплатом услуга перонизације и паркирања и за аутобусе друштва Аутопревоз 

Јањушевић; 

- да нови ценовник усвоји и почне да примењује најкасније у року од 3 дана од дана 

достављања Закључка од стране Комисије о прекиду поступка, те да би исти био у употреби 

све до доношења Правилника од стране надлежног министарства којим би се одредиле 

максималне цене станичних услуга. 

 

Поступајући у складу са чланом 58. став 3. Закона, Комисија је 03.08.2021. године, на својој 

интернет страници, објавила Обавештење о подношењу предлога обавеза које је друштво 

Аутопревоз Јањушевић 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. 

  

У остављеном року нису достављене писане примедбе, ставови и мишљења који се односе на 

предложене обавезе које је друштво Аутопревоз Јањушевић спремно добровољно да преузме.  

 

Комисија је извршила оцену прихватљивости предложене висине цене станичне услуге 

перонизације од стране друштва Аутопревоз Јањушевић. Обрачун цене коштања станичне услуге 

перонизације извршен је на основу историјских података, односно на основу података о висини 

просечних месечних трошкова друштва Аутопревоз Јањушевић за 2019. годину, будући да се 

2020. година не може сматрати релевантном услед пословања у условима пандемије. Такође, 

приликом калкулације цене коштања услуге перонизације у обзир су узети и подаци о броју 

перонизација (пријема и отпреме аутобуса) на међумесним и међународним линијама у 2019. 

години достављени од стране друштва Аутопревоз Јањушевић, као и процене о броју путника, 

пратилаца и посетилаца на аутобуској станици у Крагујевцу, извршене на основу јавно 

доступних података који су резултат студија рађених у циљу процене капацитета постојеће 

аутобуске станице у Крагујевцу
1
. Након увида у трошкове настале у оквиру места трошка - 

аутобуска станица Крагујевац, извршена је расподела општих трошкова и њихов пренос на 

носиоце трошкова - станичне услуге које се пружају на овој аутобуској станици. Извршена је и 

упоредна анализа цена за услугу перонизације на другим аутобуским станицама исте категорије. 

Закључено је да је предложена цена за услугу пријема и отпреме аутобуса (перонизација) на свим 

врстама линија, у висини од 350,00 динара за услугу пријема аутобуса и 350,00 динара за услугу 

отпреме аутобуса, односно за услугу перонизације у износу од 700,00 динара, оправдана.  

 

Оцењујући предложене обавезе и рокове за њихово преузимање, а након анализе стања на 

тржишту, Комисијa је утврдила да се истима остварују циљеви мера из члана 59. Закона, из 

разлога што преузете 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 одлучено као у ст. I, II и III диспозитива овог закључка. 

 

                                                 
1
 https://www.kragujevac.rs/pruzmi/jn-1-2-21-20-usluga-izrade-projektno-tehnicke-dokumentacije-autobuske-stanice-sa-

pratecim-sadrzajem-i-pristupnim-saobracajnicama/?ind=1593087331612&filename=Konkursna-dokumentacija-Autobuska-

stanica-Kragujevac-redukovana.pdf&wpdmdl=17779&refresh=60d49173b5e201624543603  
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Комисија је прихватила и предлог друштва Аутопревоз Јањушевић да ценовник, којим би се 

одредила нова цена за услугу перонизације и иста изједначила за све врсте линија, буде на снази 

до доношења акта којим ће бити прописан начин утврђивања највише цене станичне услуге на 

основу Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 

41/2018, 44/2018 –др. закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020), а најдуже у периоду од три године од 

достављања  закључка о прекиду, па је одлучено као у ст. III и IV диспозитива овог закључка.  

 

На основу одредбе члана 58. става 7. Закона, Комисија ће наставити поступак, у року не дужем 

од три године од дана доношења овог закључка, ако: 

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

2) друштво Аутопревоз Јањушевић не испуни утврђене обавезе у року одређеном за њихово 

извршење, 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 доставило друштво Аутопревоз Јањушевић.  

 

Имајући у виду наведено, Комисија ће поступак обуставити ако друштво Аутопревоз Јањушевић 

испуни обавезе на начин и у роковима предвиђеним овим закључком. 

 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: 

 

Против овог закључка није дозвољена посебна жалба. 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

Небојша Перић 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


