
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 

 

           Немањина 22-26 

                Б е о г р а д 

 

Министарство трговине, туризма и телекомуникација доставило је Комисији за заштиту 

конкуренције Предлог закључка о утврђивању Основe за закључивање Споразума о 

партнерству, трговини и сарадњи између Републике Србије и Уједињеног Краљевства Велике 

Британије и Северне Ирске, са текстом споразума, Заједничке декларације у вези са 

трилатералним приступом правилима о пореклу и Заједничке декларације о вези између 

Протокола о Ирској/Северној Ирској и Споразума о партнерству, трговини и сарадњи, ради 

давања мишљења.  

 

Савет Комисије за заштиту конкуренције, на основу члана 22. а у вези са чланом 21. став 1. 

тачка 7) Закона о заштити конкуренције („Службени гласник РСˮ, бр. 51/2009 и 95/2013) и 

члана 19. става 1. тачке 1) Статута Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, 

бр. 49/2010), на 45. седници од 29.03.2021. године, даје следеће 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

У  предлогу текста Анекса 1 уз Споразум о партнерству, трговини и сарадњи, Тачка 7. ИЗМЕНЕ 

НАСЛОВА VI, УСКЛАЂИВАЊЕ ПРОПИСА, ПРИМЕНА ПРАВА И ПРАВИЛА 

КОНКУРЕНЦИЈЕ, на стр. 12, наведена је следећа формулација: 

 

a) Члан 72. не односи се на овај споразум. 

b) У члану 73:  

i. Став 2. не односи се на овај споразум; 

ii. У ставу 4. речи: „у складу са ставом 2. овог члана” не односе се на овај 

споразум; 

iii. У ставу 5. речи: „следећи методологију и приказ који је садржан у прегледу 

државне помоћи Заједнице” не односе се на овај споразум;  

iv. Став 6. не односи се на овај споразум; 

v. Став 7. тачка (б) не односи се на овај споразум; 

vi. Став 8. не односи се на овај споразум; и 

vii. Став 9. тачка б) не односи се на овај споразум. 

 
Р е п уб л и к а  Срби ј а  

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ 

КОНКУРЕНЦИЈЕ 

Савска улица 25/IV, Београд 

Број:9/0-01-350/2021-2 

Датум: 29.03.2021. године 
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Поред очигледне техничке грешке у нумерацији цитираног дела текста, који упућује на одредбе 

важећег Споразума о стабилизацији и придруживању
1
 (у даљем тексту: ССП), Комисија за 

заштиту конкуренције (у даљем тексту: Комисија) указује на то да искључење примене члана 

73. став 2. ССП у овом Споразуму, није адекватно. Наиме, чланом 73. став 2. ССП, утврђено 

је да се оцена поступања супротно члану 73. став 1. врши на основу критеријума који 

проистичу из примене правила конкуренције која се примењују у Европској унији, а нарочито 

чл. 81, 82, 86. и 87. Уговора о EЗ (сада чл. 101, 102, 106. и 107. Уговора о функционисању 

Европске уније) и на основу инструмената тумачења које су усвојиле институције Европске 

уније. Искључење наведене одредбе ССП у овом Споразуму води правној несигурности, тиме 

што оставља недефинисаним која ће правила бити меродавна приликом оцене поступања из 

члана 73. став 1. ССП, који остаје у примени. Стога, предлажемо да примена члана 73. став 

2. ССП не буде искључена кроз овај Споразум. 

 

Напомињемо да је остало отворено питање састава Савета за партнерство, трговину и сарадњу у 

тачки 11. ИЗМЕНЕ НАСЛОВА Х – Институционалне, опште и завршне одредбе, што је 

Комисија навела и у свом Мишљењу број 7/0-04-706/2019-3 од 27. 8. 2019. год. 

 

Комисија указује и на то да одредба члана 9. став 4. Споразума за партнерство, трговину и 

сарадњу, којом је предвиђено да Савет за партнерство, трговину и сарадњу, основан овим 

Споразумом, може доносити одлуке које се разликују од, мењају, укидају или замењују одлуке 

које се сматрају усвојеним од стране Савета или Одбора за стабилизацију и придруживање 

(тела основаних у складу са ССП), такође може водити правној несигурности. Наведено 

посебно важи у смислу права Републике Србије која су стечена у периоду пре иступања 

Уједињеног Краљевства из Европске уније. Услед тога, треба предвидети заштитну одредбу, и 

размотрити могућност да се одредба члана 9. став 4. Споразума допуни на начин да Савет може 

доносити одлуке из наведеног члана, уколико се њима повећава ниво већ стечених права 

Републике Србије по основу ССП.  

 

 

У осталом делу материјала који је био предмет разматрања од стране Савета Комисије за 

заштиту конкуренције, оцењено је да, са аспекта надлежности Комисије, нема додатних 

примедби. 

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 

 

          Небојша Перић   

 

 

 

                                                 
1
 Споразум о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне 

стране и Републике Србије, са друге стране (потписан априла 2008. године, а ступио на снагу 1. септембра 2013. 

године, након ратификације истог од стране уговорница). 


