
АКТУЕЛНОСТИ – ДОГАЂАЈИ – САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ 

 

Пројекат  „Грађани и правосуђе заједно против корупције:  

заштита конкуренције и сузбијање монопола“ 

 

У организацији Удружења тужилаца и заменика јавних тужилаца Републике Србије, 

Топличког центра за демократију и људска права и Ужичког центра за људска права и 

демократију (организације су део Коалиције за надзор јавних функција), а у оквиру 

пројекта „Грађани и правосуђе заједно против корупције: заштита конкуренције и 

сузбијање монопола“ чију реализацију подржава Амбасада Краљевине Норвешке у 

Републици Србији, реализовано је неколико семинара. Представници Комисије за заштиту 

конкуренције су одржали презентације и узели активно учешће у дискусији. До сада су 

одржани следећи семинари: 

 

- Семинари за представнике правосуђа – тужилаштва и судова, одржани су од 11. до 

12. октобра 2013. год. на Сребрном језеру, од 25. до 26. октобра 2013. год. у 

Сремским Карловцима и од 01. до 02. новембра 2013. године у Врњачкој Бањи. 

 

Од посебног је значаја околност да су сви семинари организовани на регионалном 

принципу, што је омогућило присуство далеко већег укупног броја учесника на 

семинарима, рад у релативно мањим групама и виши степен интерактивности у 

току семинара. 

 

Овакви скупови су значајни како за подизање свести о значају права и политике 

заштите конкуренције у Србији, тако и за боље разумевање положаја и улоге 

Комисије. Такође, представљају корак даље у комуникацији и сарадњи Комисије и 

јавног тужилаштва у препознавању заједничких додирних тачака и заједничких 

напора ка санкционисању и сузбијању повреда конкуренције.  

 

- Семинар за представнике грађанског друштва одржан је од 17. до 20. октобра 2013. 

год. на Мећавнику, усмерен је на изградњу капацитета грађанског друштва за 

мониторинг поступања Комисије и правосудних органа у случајевима нарушавања 

конкуренције и злоупотреба доминантног положаја. 

 

Комисија за заштиту конкуренције даје пуну подршку реализацији овог пројекта.  

 

„Фокус на: конкуренција“ 

 

Уважавајући улогу коју адвокати имају у развоју права и политике конкуренције, 

представници Комисије су учествовали у панелу на годишњој конференцији Адвокатске 

канцеларије „Карановић&Николић“, организоване у Београду 07. 11. 2013. године. 

Учесници конференције били су адвокати из Србије и целог региона, представници 

државних органа, привредних друштава присутних у Србији, и други. Представници 

Комисије су представили неке од измена Закона о заштити конкуренције и њиховом 

значају за поступање Комисије, нарочито за остваривање права странака у поступку. 

Такође је презентован значај економски оријентисаног приступа Комисије у поступцима и 



на који начин се исти остварује. На конференцији је промовисано годишње издање 

наведене адвокатске канцеларије „Фокус на: конкуренција“.  

 

Семинар »Train the Trainers«  

 

У организацији Пројекта Европске уније под називом „Јачање институционалног 

капацитета Комисије за заштиту конкуренције“ у Републици Србији, у Ечкој је 29. и 30. 

октобра 2013. године одржан семинар „Train the Trainers“, уз учешће представника 

Комисије за заштиту конкуренције. Привредна комора Србије је у оквиру пројекта 

препозната као једна од важних циљних група код које треба радити на подизању свести о 

значају политике заштите конкуренције и базичним правилима конкуренције, из ког 

разлога су полазници семинара били првенствено представници Привредне коморе 

Србије, Привредне коморе Београда и регионалних комора (Ниш, Лесковац, Крагујевац, 

Суботица). Циљ семинара је био да се представницима привредних комора приближи 

право конкуренције и његова примена на учеснике на тржишту како би они били у стању 

да пренесу стечено знање привредним субјектима.  

 

Семинар је био прилика да представници комора начелно изнесу која питања највише 

интересују привредне субјекте из области политике и права конкуренције, као и да на 

поједина питања одмах добију одговор. Интересовање и активно учествовање 

представника комора показује колико су решени да приближе правила конкуренције, као и 

да у савладавању базичних правила конкуренције већ показују одређени степен напретка. 

 

Један од најважнијих начина на који се подиже свест учесника на тржишту о 

конкуренцији јесте одржавање оваквих семинара који значајно доприносе раду Комисије 

за заштиту конкуренције, чији је циљ да осигура спровођење система мера заштите 

конкуренције, који се базира на превентивном деловању и правовременом обустављању 

пракси које нарушавају конкуренцију и наносе штету потрошачима. Представници 

Комисије имају прилику да укажу представницима комора на свој рад и да подвуку значај 

упутстава и смерница која појашњавају примену правила конкуренције у поступању 

Комисије, као и да учешћем у дискусији о одређеном питањима из области права и 

конкуренције изнесу стручни став, чиме се остварује општа превенција повреда 

конкуренције. 

 

„Радионица о отварању тржишта железнице и  

хармонизација у Србији и околним земљама – најбоља пракса и искуства“ 

 

У организацији Бироa за техничку помоћ и размену информација (Technical Assistance and 

Information Exchange Instrument -TAIEX) и Дирекције за железнице Републике Србије, у 

Београду је 3. и 4. октобра 2013. године одржана „Радионица о отварању тржишта 

железнице и хармонизација у Србији и околним земљама – најбоља пракса и искуства“. 

Радионици је присуствовао и представник Комисије за заштиту конкуренције. 

 

Део радионице био је посвећен испитивању могућности и начина ефективне примене 

политике заштите конкуренције, али и анализи модалитета и начина пословања учесника 

на тржишту који могу довести до повреда конкуренције у овој области транспорта робе и 



путника. Анализирани су репрезентативни примери пресуда Европског суда правде у 

случајевима одбијања отварања посматраног тржишта, односно спречавање приступа 

других оператера железничкој инфраструктури од стране њеног власника, или одобравање 

приступа под дискриминаторним условима. Дат је и основни приказ правног оквира 

система заштите конкуренције у Европској унији.  

 

С обзиром на то да је основна тема радионице била отварање тржишта услуга превоза 

робе и путника железницом, закључено је да увођење конкуренције у ову област 

представља услов значајног унапређења и развоја тржишта пружања услуга железничког 

транспорта, а истовремено би допринело стварању ефикасније индустрије која пружа веће 

погодности и потрошачима.  

 

Постојање транспарентног и конкурентног домаћег тржишта железничког транспорта 

значајно ће олакшати његово прикључивање тржишту железничких услуга Европске 

уније. Исто тако, тржиште на коме би владало недискриминаторно понашање и фер 

тржишна утакмица, односно на коме се поштују правила заштите конкуренције, 

представљало би тржиште које је привлачно за стране и домаће инвеститоре. 

 

Комисија за заштиту конкуренције ће се, у оквиру својих надлежности и овлашћења, 

укључити у процес уклањања баријера приступу железничкој инфраструктури и тржишту 

пружања железничких услуга, што ће сигурно водити ка унапређењу квалитета 

железничких услуга, бољем и већем избору за кориснике и нижим ценама ових услуга. 

 


