Међународна сарадња у 2019. години

UNCTAD
У јулу 2019. године, представници Комисије за заштиту конкуренције, у сарадњи са
Мисијом Републике Србије при Уједињеним нацијама у Женеви, учествовали су на
састанку Међувладине групе експерата из области права и политике конкуренције.
Mеђународна мрежа за конкуренцију (ICN)
Комисија је приступила Оквиру ICN-а о процедурама тела за заштиту конкуренције (ICN
Framework on Competition Agency Procedures). Овај Оквир има за циљ да унапреди
процесну правичност у поступању тела за заштиту конкуренције, путем обезбеђења
гаранције основних принципа у примени процесних правила заштите конкуренције, на
начин који одражава консензус глобалне заједнице конкуренције. Такође, представници
Комисије учествовали су на виртуелном представљању овог Оквира од стране
представника ICN-а.
OECD и Регионални центар за конкуренцију (OECD-GvH RCC)
У сврху давања доприноса 18. Глобалном форуму OECD-а о конкуренцији, одржаном
крајем новембра 2019. године у Паризу, Стручна служба Комисије доставила је чланак
на тему: „Одредбе о заштити конкуренције у трговинским споразумима”.
Када је у питању допринос раду Регионалног центра за конкуренцију у Будимпешти,
представници Комисије учествовали су на састанку председника тела за заштиту
конкуренције југоисточне Европе и Заједнице независних држава, у организацији овог
центра, одржаном у Будимпешти у фебруару 2019. године. На састанку je разматрано
како тела за заштиту конкуренције могу своје одлуке припремати на начин да што
ефикасније и делотворније „прођу“ судску контролу, као и идеје и очекивања тела за
заштиту конкуренције у погледу њиховог рада и рада RCC-a у будућности.
Поред наведеног, као и претходних година, представници Стручне службе Комисије
учествовали су на стручним семинарима RCC-а и то на тему вертикалних ограничења
конкуренције у продаји и спровођења правила заштите конкуренције у фармацеутском
сектору, током којих су презентовани случајеви из праксе Комисије.
Енергетска заједница
Комисија је активно учествовала у процесу измена и допуна Уговора о оснивању
Енергетске заједнице, дајући мишљења и коментаре на предлоге ревизије Уговора, из
домена своје надлежности. Такође, у марту 2019. године, Комисија је, на захтев
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Министарства рударства и енергетике, именовала свог представника у Делегацији за
преговоре. Крајем године, Комисија је дала допринос изради Платформе за учешће
делегације Републике Србије на 17. састанку Министарског савета Енергетске заједнице
у Републици Молдавији. Поред доприноса процесу измена и допуна Уговора о оснивању
Енергетске заједнице, Комисија је достављала своје коментаре и примедбе на извештаје
Секретаријата Енергетске заједнице, укључујући Извештаје о спровођењу меких мера,
годишње Извештаје о раду и слично.
CEFTA
У току 2019. године, сарадња Комисије са Секретаријатом CEFTA (Central European Free
Trade Agreement), посредством Министарства трговине, туризма и телекомуникација,
значајно је интензивирана. То је превасходно била последица појачане активности
Секретаријата ове организације, у светлу договора премијера из региона Западног
Балкана, постигнутом на шестом Самиту земаља у Трсту 2017. године.
Комисија је доставила коментаре на више докумената произашлих из наведеног
процеса, као што су Анекс 2 годишњег Извештаја о напретку у имплементацији
Вишегодишњег акционог плана за формирање Регионалног економског простора (MAP
REA) за период јул 2018 – јун 2019. годинe и Нацрт извештаја Савета за регионалну
сарадњу, који се односио на југоисточну Европу.
Представници Комисије такође су учествовали на консултативном састанку у
организацији CEFTA Секретаријата, који је одржан у Београду 24. и 25. септембра 2019.
године, а који се тицао области заштите конкуренције и државне помоћи. На
иницијативу Комисије, одржано је и више припремних састанака са представницима
надлежног Министарства и других релевантних институција Републике Србије, у циљу
разматрања модалитета и оквира у којима сарадња са CEFTA Секретаријатом и странама
из CEFTA споразума треба да се креће. Ови састанци представљали су добру прилику да
Комисија предочи већ постојеће механизме сарадње у региону, када је реч о области
заштите конкуренције.
SOFIA COMPETITION FORUM - SCF
SCF је оформљен 2012. године у Софији, као резултат заједничке иницијативе UNCTADа и бугарског тела за заштиту конкуренције. Форум је служио првенствено као
платформа за техничку помоћ, размену искустава и консултације у домену политике
конкуренције и примене права конкуренције, са посебним фокусом на подручје
Балкана.
У току 2019. године, Комисија је дала свој традиционални допринос раду софијског
форума, учешћем у пројекту чији је циљ била израда извештаја о санкцијама и
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покајничком програму под називом „Упоредни преглед режима заштите конкуренције
чланица SCF-a у области санкција и leniency програма“.
ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ
•

•

•

•

Поводом српског Дана конкуренције, Комисија је организовала међународну
конференцију „Агенда унапређења политике конкуренције“, која је одржана 12.
априла 2019. године у Београду;
У октобру, у оквиру Твининг пројекта „Даљи развој заштите конкуренције у Србији“,
одржана је радионица на тему „Конкуренција и јавне набавке“, која је окупила
надлежне државне институције из области јавних набавки (Управа за јавне набавке,
Републичка комисија за заштиту права у поступцима јавних набавки), највеће
наручиоце у тим поступцима, као и представнике Комисије и стране експерте;
У оквиру пројекта који је Комисија спроводила уз подршку Европске банке за обнову
и развој (EBRD), током 2019. године, између осталог, реализоване су две студијске
посете и то телима за заштиту конкуренције Холандије и Швајцарске;
Настављена је реализација бројних активности и на осталим пројектима чији је
Комисија била корисник.
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