Међународна сарадња у 2021. години

UNCTAD
У сарадњи са Мисијом Републике Србије при Уједињеним нацијама у Женеви, у јулу
2021. године, представници Комисије учествовали су на виртуелном састанку и
дискусијама одржаним поводом 19. заседања Међувладине групе експерата из области
права и политике конкуренције, и то на сесији по називом: ‘’International experiences and best
practices in competition law enforcement against cross-border cartels’’
Током године, представници Комисије пратили су и неколико конференција/ вебинара
који су организовани од стране или у сарадњи са UNCTAD-ом, као што су:
• Вебинар на тему „Глобални дијалог о политици – Опоравак микро, малих и
средњих предузећа након COVID-а 19 и политика конкуренције“, и
• Конференција Универзитета у Амстердаму о везама између економске
неједнакости и права конкуренције.
Mеђународна мрежа за конкуренцију (ICN)
У току 2021. године, представници Комисије учествовали
конференцијама, вебинарима и виртуелним радионицама ICN-а:
•
•
•

•
•

•

•
•

су

на

бројним

Виртуелна годишња конференција Међународне мреже за конкуренцију (ICN);
Вебинар „У жижи ICN-а Coscelli/Mundt – управљање телом за заштиту
конкуренције кроз процес промена“;
Вебинар радне групе Међународне мреже за конкуренцију за ефективност тела
за заштиту конкуренције (ICN AEWG) на тему „Дигитализације, иновације и
ефективности тела“;
ICN AEWG вебинар за економисте „Студије тржишта: Перспектива
економиста“ (Market Studies: Economist's Perspective);
„Уводни позив” за нову годину ICN-а, са циљем представљања производа ове
мреже и начина укључивања у њен рад („Kickoff Call” for the new ICN Year Hear from the ICN Working Groups on New Work Product and How to Get
Involved in this Year’s Projects);
Четворонедељни ICN семинар/радионица која је укључивала рад у групама са
колегама из тела за заштиту конкуренције из целог света, на заједничком
решавању практичног проблема (virtual ICN Promotion & Implementation
workshop);
Дводневна виртуелна радионица ICN-а о картелима;
Дводневна виртуелна радионица ICN-а о концентрацијама.

Такође, представници Комисије дали су свој допринос пројектима ове мреже,
достављањем одговора на комлексне упитнике ICN-a за потребе пројекта „Трећа декада
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ICN-а“, затим, пројекта радне групе ICN-а за ефикасност тела за заштиту конкуренције
под називом „Пројекат приоритизације и покретања предмета“, као и пројекта радне
групе ICN-а за контролу концентрација који се односи на заједничка улагања и на
поступак нотификације и оцене концентрација.
У току 2021. године, проширен је и круг представника Комисије у различитим радним
групама ICN-а: поред радних група из области концентрација, ефикасности у раду тела
за заштиту конкуренције и заступања заштите конкуренције, то је сад и радна група за
тзв. unilateral conduct (једнострано понашање).
OECD и Регионални центар за конкуренцију (OECD-GvH RCC)
Представници Комисије учествовали су на следећим конференцијама, радионицама и
вебинарима, како у организацији OECD-а, тако и Регионалног центра за конкуренцију у
Будимпешти:
•

•
•
•
•
•

20. годишња конференција Глобални форум о конкуренцији OECD-а, на теме
економске анализе и доказа у случајевима злоупотребе, као и неутралности у
примени права конкуренције;
Радионица OECD-а о регулаторним ограничењима конкуренције;
Вебинар RCC-a на тему борбе против намештених понуда у јавним набавкама
(„Tackling bid rigging in public procurement“);
Заједнички семинар RCC-а и FAS RUSSIA на тему „Право конкуренције и
право интелектуалне својине”;
Семинар RCC-а на тему „Ефикасно вођење испитних поступака” (Carryng out
Effective Antitrust Investigations);
Вебинар RCC-а на тему студија тржишта „Market Studies: A Key Driver for
Competition Advocacy and Enforcement”.

У склопу виртуелног одржавања 20. Глобалног форума о конкуренцији у децембру 2021.
године, који окупља представнике тела за заштиту конкуренције и високе званичнике
других институција из целог света, Стручна служба Комисије доставила је писани прилог
на тему „Неутралност у примени права конкуренције“.
Поред наведеног, Комисија је имала веома активну улогу у реализацији пројекта OECD-а
под називом „Преглед конкурентности југоисточне Европе“ и на тај начин допринела
његовом успешном окончању.
Комисија је, током 2021. године, доставила и повратне информације о употреби
различитих производа OECD-а, као и повратне информације у вези са извештајем ове
организације о профилу Србије.

2

Коначно, представници Комисије учестовавали су и на виртуелном састанку поводом
отпочињања новог пројекта OECD-а „Поштени тржишни услови за конкурентност у шест
партнерских земаља OECD-а“.
Када је у питању рад RCC-a, поред учешћа на вебинарима и семинарима (преглед дат
изнад), Стручна служба Комисије дала је допринос Билтену RCC-а о одабраним темама
из области права и политике конкуренције:
- „Tackling bid rigging in Serbia“ и
- „Abuse of Dominance In Digital Markets – The Serbian Experience“,
као и видео снимцима овог регионалног центра који су се тицали намештања јавних
понуда у поступку јавних набавки, неутралности у примени права конкуренције и
преузимања обавеза, путем обезбеђења превода на српски језик.
Енергетска заједница
Током 2021. године, Комисија је, посредством свог представника који има својство члана
у Делегацији за преговоре, учествовала на неколико виртуелних састанака одржаних са
представницима Министарства рударства и енергетике, Енергетске заједнице и Европске
комисије, у контексту процеса измена и допуна Уговора о оснивању Енергетске
заједнице. Такође, Комисија се ажурно изјашњавала на нацрте аката и предлоге одговора
Секретаријату Енергетске заједнице и Генералном директорату Европске комисије за
енергетику, у складу са захтевима Министарства.
Поводом Предлога платформе за учешће представника Републике Србије на
неформалном састанку Министарског савета Енергетске заједнице 2. јула 2021. године,
израђеног од стране Министарства, Комисија је издала мишљење.
На крају, поред доприноса процесу измена и допуна Уговора, Комисија је наставила да
даје коментаре и примедбе на извештаје Енергетске заједнице, као што су Извештај о
спровођењу меких мера, годишњи Извештаји о раду и сл.

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
•
•

•

Виртуелна годишња конференција немачког тела за заштиту конкуренције;
Семинари академске заједнице за право конкуренције за југоисточну Европу
(Academic Society for Competition Law SEE - ASCOLA) на различите теме у вези
са заштитом и политиком конкуренције, од којих је један био на тему „Policy
report priority setting in EU and national competition law enforcement – focus on
Eastern Europe”, и
Florence Competition Autumn Conference.
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Г-ђа Ивана Ракић је добила међународну награду „The 2021 Antitrust Writing Award
(Reader’s Choice)“ за најбољи академски рад из области права конкуренције, према
гласовима читалаца, на тему “Monopolization Standards in US Competition Law: Evolution
and Evaluation”, који је претходно објављен у часопису “Анали” који издаје Правни
факултет Универзитета у Београду.
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