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Међународна  сарадња у 2020. години 

 

UNCTAD  
 

Комисија је активно и континуирано учестовала у изради документа о руководећим 

начелима и процедурама према Одељку Ф УН-овог Сета принципа и правила о 

конкуренцији, на тему борбе против прекограничних картела. У oктобру 2020. године, 

представници Комисије за заштиту конкуренције, у сарадњи са Мисијом Републике Србије 

при Уједињеним нацијама у Женеви, учествовали су на online састанку Међувладине групе 

експерата из области права и политике конкуренције, као и на Годишњој конференцији 

UNCTAD-a. 

 
Mеђународна мрежа за конкуренцију (ICN)  
 

Комисија је учествовала на виртуелној годишњој ICN конференцији, одржаној путем online 

платформе (Virtual Annual Conference), као и на вебинару на тему „Приоритети у спровођењу 

правила конкуренције у пракси: ефикасност тела за заштиту конкуренције из практичне 

перспективе“ (Enforcement Priorities in Action: Agency Effectiveness Perspective). 

Запослени у Комисији, постали су чланови радних група ICN-а из области концентрација, 

ефикасности управљања телима за заштиту конкуренције и промоције заштите конкуренције. 

Сачињен је прилог за потребе израде „ICN оквира процедура националних тела“ (Section 3(a) 

of the ICN Framework on Competition Agency Procedures “CAP”). У овом прилогу, кроз 

одговоре и појашњења на задате теме и питања у обрасцу, презентован је правни оквир и 

пракса Комисије у испитним и другим поступцима које води. 

Комисија је, давањем свог прилога, учествовала у изради документа ICN-а „Примена 

правила конкуренције и промене изазване пандемијом COVID-19“ (Competition Enforcement - 

COVID-19 changes). Документ је замишљен као незванично урађен информативни 

инструмент, без препорука, путем кога национална тела презентују евентуалне 

специфичности у примени правила заштите конкуренције и у поступању у условима 

пандемије.  

 

OECD и Регионални центар за конкуренцију (OECD-GvH RCC) 
 

Комисија је узела учешће на годишњој конференцији у области заштите конкуренције, која 

окупља представнике тела за заштиту конкуренције и високе званичнике других институција 

из целог света (19. конференција OECD-а „Глобални форум о конкуренцији“ (2020 OECD 

Global Forum on Competition), одржаној почетком децембра 2020. године у Паризу, путем 

online платформе.  

Стручна служба Комисије доставила је својe писанe доприносe, односно прилогe на темe: 

„Коришћење студија тржишта за решавање проблема конкуренције“ (Using Market Studies to 
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Tackle Emerging Competition Issues) и „Злоупотреба доминације на дигиталним тржиштима“ 

(Abuse of Dominance in Digital Markets) у праву и пракси Србије.  

Остварено је и присуство на Отвореном дану конкуренције OECD-а (OECD Competition Open 

Day). 

Представници Комисије учествовали су на следећим виртуелним радионицама и вебинарима 

у организацији Регионалног центра за конкуренцију OECD-а (RCC) и мађарског тела за 

заштиту конкуренције, на тему: 

- „Одговор политике заштите конкуренције на кризу“ (OECD RCC GvH: Virtual Seminar on 

Competition Policy Responses to the Crisis); 

- „Улога политике заштите конкуренције у обезбеђењу једнаких услова за фирме у приватном 

и јавном власништву“ (OECD RCC GvH: Virtual Seminar: Competition policy to ensure a level 

playing field between private and public firms) и 

- Уводни семинар за новозапослене „Принципи и процедуре права конкуренције“. 

У Билтену RCC-а са тематиком „Фокус на секторима банкарства и осигурања“ (Focus on 

banking and insurance sectors), објављен је рад на тему „Специфичности тржишта осигурања 

у Републици Србији и заштита конкуренције“ (Specifities of Serbian insurance market and 

protection of competition). 

У Билтену RCC-а са тематиком „Фокус на неутралности у конкуренцији“ (Focus on 

Competitive Neutrality), објављен је рад на тему “Неутралност у праву конкуренције и улога 

Комисије за заштиту конкуренције“ (Competitive Neutrality and the Role of the Commission for 

Protection of Competition of the Republic of Serbia). 

У току 2020. године интензивно се радило на припреми прилога за документ „Конкурентност 

у југоисточној Европи – Преглед политика 2021“ (Competitiveness in South East Europe – 

Policy Outlook 2021) у делу који се односи на политику заштите конкуренције. Састанци у 

циљу координације активности су одржавани online. 

Остварено је и учешће у изради „Вишедимензионалног прегледа Зпадног Балкана“ (Multi-

dimensional Review of the Western Balkans) кроз консултације.  

Комисија је учествовала у пројекту и изради „Вишегодишњег акционог плана за Регионално 

економско подручје западног Балкана“ (Multi-annual Action Plan for a Regional Economic Area 

in the Western Balkans „MAP REA“). У оквиру овог пројекта је израђен и нацрт Методологије 

за праћење и извештавање који би био основа за припрему редовних (годишњих и 

полугодишњих) извештаја о напретку постигнутом у спровођењу активности и испуњавању 

циљева МАП-а. Ову методологију су припремили Секретаријати RCC-а и CEFTA-е у блиској 

сарадњи са МАП координаторима, националним јавним управама, регионалним 

платформама, итд. Један од циљева је премошћаваање разлика између ЕУ унутрашњег 

тржишта и економског простора западног Балкана у контексту унапређивања регионалне 

економске интеграције 2021-2024.  
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CEFTA / успостављање Регионалног економског простора 

 

Имајући у виду да је процес планиране регионалне интеграције, уз подршку капацитета 

Секретаријата CEFTA-е, настављен, Комисија се у више наврата изјашњавала на 

документацију којом се тај процес уобличује. Тако је Комисија дала коментаре на Нацрт 

вишегодишњег акционог плана за успостављање Регионалног економског простора за период 

2021-2024 (REA 2). Такође, Комисија се изјаснила на документацију усвојену на Самиту 

лидера Западног Балкана и ЕУ у Софији, одржаном 10. новембра 2020. године, у оквиру 

Берлинског процеса. Том приликом, указала је на потребу измене Акционог плана за 

успостављање Регионалног економског простора за период 2021-2024, са аспекта своје 

надлежности и одредби CEFTA споразума које се тичу конкуренције. 

 

Енергетска заједница  

 

Током досадашњих рунди преговора у оквиру Енергетске заједнице, Комисија је дала више 

мишљења на предлог измена Уговора, као и предлоге других аката, увек указујући на 

најзначајније аспекте из угла заштите конкуренције и позитивних прописа Републике Србије. 

Давани су и коментари и примедбе на извештаје Енергетске заједнице, као што су Извештај о 

спровођењу меких мера, годишњи Извештаји о раду и сл. Крајем 2020. године, Комисија је 

дала свој допринос изради Платформе за учешће делегације Републике Србије на 18. 

састанку Министарског савета ЕЗ, одржаном у виртуелном простору.  

 

Остале активности 

Остварено је присуство и учешће и на следећим међународним догађајима: 

• Истанбулски форуму о конкуренцији (Istanbul Competition Forum); 

• у летњој школи/радионици на тему дигиталних тржишта и нових регулаторних изазова 

„Digital Markets and New Regulatory Challenges“, коју су организовали Институт Европског 

Универзитета (European University Institute) и Програм конкуренције у Фиренци (FCP - 

Florence Competition Programme); 

• на радионици „Четврта конференција иновационе економије“ (4th Innovation Economics 

Conference“) у организацији King's College London и Concurrences. 

 

 


