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ЗНАЧАЈАН НАПРЕДАК ЗАШТИТЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ У СРБИЈИ

Србија је остварила значајан напредак у области заштите конкуренције, како у
погледу примене правила конкуренције, тако и у погледу јачања капацитета Комисије
за заштиту конкуренције, закључак је експертске анализе Међувладине групе
експерата при конференцији Уједињених нација за трговину и развој (UNCTAD).
У организацији Конференције Уједињених нација за трговину и развој (UNCTAD), у
периоду од 19. до 21. јула 2011. године у Женеви је одржан 11. Скуп Међувладине групе
експерата о политици конкуренције. На скупу је презентован и разматран Експертски
извештај, тзв. Peer review анализа политике заштите конкуренције у Републици Србији, која
представља једини мултилатерални вид прегледа политике конкуренције. Србија је тек осма
држава у оквиру система Уједињених нација која је прошла кроз овај вид анализе.
Извештај је припремио проф. Абел Матеус, бивши председник тела за заштиту
конкуренције Португалије. Са припремом Извештаја започето је у октобру претходне
године, а настао је као резултат интензивне сарадње експерата UNCTAD-а са релевантним
институцијама у Републици Србији – Комисија за заштиту конкуренције, Влада Републике
Србије, Министарство трговине и услуга, Агенција за енергетику, Републичка агенција за
електронске комуникације, Народна банка Србије, Управа за јавне набавке, Агенција за
приватизацију, организације за заштиту потрошача и сл.
У Извештају је констатован напредак који је постигнут у области заштите конкуренције од
почетка њеног увођења до данас, како у погледу примене правила конкуренције, тако и у
погледу јачања административног и институционалног капацитета Комисије. Извештај
садржи и низ пепорука, коментара и сугестија у циљу даљег унапређења законодавног
оквира, јачања капацитета и ефикасне примене Закона и подзаконских аката. Такође,

наглашена је потреба успостављања и јачања сарадње и комплементарног деловања свих
релевантних институција у спровођењу политике конкуренције у циљу повећања
економског и друштвеног благостања у Републици Србији. Похваљен је досадашњи рад
Комисије за заштиту конкуренције и успех који је постигнут на увођењу модерног система
заштите конкуренције, кроз успостављање независне институција и усвајања и примене
релевантног законодавног оквира.
У раду 11. Скупа Међувладине групе експерата о политици конкуренције учествовао је
потпредседник Владе Србије, Божидар Ђелић, као и највиши представници Комисије за
заштиту конкуренције, РАТЕЛ-а и Агенције за енергетику.
Конференцији су присуствовали и представници међународних институција које ће као
донатори подржати спровођење техничке помоћи чији је предлог дат на основу препорука
из Извештаја, а у циљу даљег унапређења институционално капацитета Комисије и
побољшања у даљој примени Закона.
Финансијску подршку Peer review процесу пружила је швајцарска Влада – државни
секретаријат за економске односе.
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