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ОБАВЕШТЕЊЕ 

о начину плаћања накнада из члана 2 Тарифника о висини накнада за послове из 

надлежности Комисије за заштиту конкуренције („Службени гласник РС“, бр.49/2011 

од 6.7.2011. године) 

 

 

За решења и акта које по захтеву странке издаје Комисија за заштиту 

конкуренције плаћају се одговарајуће накнаде специфициране у члану 2 став 1 тачке 

1-10 Тарифника. 

 

Средства на име накнада из члана 2 Тарифника уплаћују се на рачун 

Комисије отворен код Управе за трезор број: 840-0000000880668-16, са позивом на 

број под којим је заведен захтев странке у Комисији, истовремено са његовим 

подношењем а најкасније у року од 3 (три) дана од дана подношења захтева странке 

Комисији. Одмах по уплати, странка је дужна да Комисији достави доказ о уплати. 

 

Уколико странка уплату накнаде врши у страној валути, средства на име 

накнада из члана 2 Тарифника уплаћују се на девизни рачун Комисије код Народне 

банке Србије према инструкцијама за плаћање које следе након текста овог 

обавештења. Уплата се врши са позивом на број под којим је заведен захтев странке 

у Комисији, истовремено са његовим подношењем а најкасније у року од 3 (три) дана 

од дана подношења захтева странке Комисији. За уплату накнаде у страној валути 

странка (налогодавац) плаћа банкарску провизију. Одмах по уплати, странка је 

дужна да Комисији достави доказ о уплати. 

 

У случају издавања акта за који је Тарифником предвиђена накнада у нижем 

/вишем износу, странци ће бити враћен износ који је преко тог износа уплатила, 

односно биће јој наложено да плати разлику до вишег износа. 

 

Уколико су испуњени услови из члана 62 Закона о заштити конкуренције и 

поступак покренут по захтеву странке се настави као поступак испитивања по 

службеној дужности на основу закључка који доноси председник Комисије, у 

закључку ће се странци - подносиоцу захтева, наложити да у року од 3 (три) дана од 

дана пријема закључка уплати накнаду из тачке 7 Тарифника, с тим што се у њу 

урачунава већ уплаћен износ из тачке 6 Тарифника. Одмах по уплати, странка је 

дужна да Комисији достави доказ о уплати, након чега ће испитни поступак бити 

спроведен. 
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Скреће се пажња стечајним управницима који спроводе продају целокупне 

имовине или дела имовине стечајног дужника као и подносиоцима плана 

реорганизације у стечајном поступку, који имају обавезу подношења одговарајуће 

документације Комисији ради доношења њеног акта у складу са чланом 132 и 157 

Закона о стечају, да се новим Тарифником Комисије у члану 2 став 1 тачке 9 и 10 

одређује висина накнаде коју су обавезни да уплате за издавање акта Комисије. 

Начин и рок плаћања и ових накнада се врши на потпуно исти начин како је 

претходно изнето. 

 

 

 

У Београду, 22.7.2011. године                                          Председник Комисије 

                                                           Весна Јанковић 


